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 רפס

 יפוי תלי לכ
 ללוכ

 2 בוב ל ריעב תונברה רתכב ושמש רשא םינואגה םינברה
.. % : : 

 א

 מ תודלות ,ןכ םג םהמע הולנו ,,ןורהא ןמז דע ןושאר ןמזמ

 . ירמאמו ,תורקי תורעה הברה םע ,הלוגה ירואמ םיניוצמ םי

 םינואגה דעו רע רמאמ כ"ג ףסותינ ופוסבו ,םינוש םינינעמ

 תוישארה .תולהק  עבראר : דעומו ,ןילופ * תונידמר תוצרא ענ

 תושדה תובר תורעה םע ,רפסה שארב אובמ םגו .-

 . .תוינומדק יזילע בל המשל  ,תורוצנו

 34 ןתכ םייח ריעצה ינממ י'הזעב וידחי הל ורבח

 - ר"רהומ םכהה ברהב ן"ה תיול ם"המהעב רעציבמ

 2 .א"עי א אקא ר ק הפ הנוהה ,ה"הללו ופי לארנ
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 שררה 75 ה-7
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 ה הלילחו ,ילובג תא .גישהל תרהא  הנירמב ןהו

 ה יפוי תלילכ רפסה תא תינש סיפרהלו רוזחל

 ילבמ ,ותינבתכ אלש ןהו ותינבתב ןה  ,ותצקמ

 ש ב ףא ,הלעמל ןיר שיו הרותה תרהזאב םירהזומ

 -י//ר-/-/ר-ה-/9/ר-9-/--27-//7/7%/ר-/רר-ל-ר\ 7 ער רע
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 ,הרטועמה בובל קיקד םינואגה םינברה תודלות רפס

 ןמזמ ד"בא רותב הז רחא הז םתואישנ םש וגהנ
 .ןורחא ןמז דע ןושאר

 ןכ םג םהמע הולנו

 ןילבול ל שעה ה"ומ וניבר םהו ,הלוגה ירואמ םיניוצמ םינואנ ראש תוד ות
 ה"ומו .,ינושרגה תדובע לעב ץימ קידבא יזנכשא ןושרנ ה"ומו ,אקארק ק"דבא
 אקארקמ לאומש ףסוי ה"ומו ,בקעיד אתועינצד ארפס לעב אניוומ שלרימעמ בקע*

 ל םהרבא ה"ומו ,מ"דפפ ק"דבאה םיהיעשי םייח 'ר לאומש 'ר ארקנ היהש
 אתולנ שיר קחצי 'ר ירת תודלותו ,םהרבא ןגמ לעב וניבר אוהו שילאקמ ל"נפ

 אקארק ק"דבאה ףירח קהצי ה"ומו ,ןנזופ ק"דבאה לודנה קחצי ה"ומ םינואנה
 תוישארה תולהק עבראמו ,ןילופתונידמד תוצרא עבראד דעוה ד"ע רמאמ ופופ

 .אטיל תונידמד

 .תודבכנו תורקי תורעה םע ריעה אובמ םנו

----=-->-25%%5%%407 = 

 ן תככ ם יי ה ריעצה ינממ י'הועב וידהי הל ורבה ה

 םכהה ברהב "ן'ח תיול רפפ הימהמב רך ע צי ב מ

 א'עי א קא רק, ק"ק הפ הנוחה היהללו ןמלז ל

 קי יפוי תלילכ איה אלה חש



 .בובל ק'ק ינואנ
 איה

 \(ב"ע ןמיס הבושתב ח"בה וניבר ןושל)

 איה תאזו

 ,םיבוט םישעמבו הרותב םילודג ,םירפוסו םימכה האלמ

 .םדובכמ הריאה ץראהו ,םירסה תולמגבו
1 

/3 2 %: 

 יע, רפסל ותמדקהב בובל ק"קב גיהנמו שאר אדיל היחתפ ה*ומ ןואנה ןושל)
1 -% ] 1 

 . .(םדרטשמא ק קד קידבאה אדיל דוד ה*ומ ןואנה ויבא רבחש *דוד

 ו



 כ

 .סקסלק ספ קייפל ונלק סייוכת טכםכ כמע סקעמ סומק סתקו לדסל יס סוי יי

 תיישכ ,ראופמה ריבגה | ,ןיוצמה רקוחה ,םכחה ברה ישפנ דירי דובכל

 ,יינ רעבוב המלש ה"ומ
 .איעי הרטועמה בוב ל קיקב הרעה ילהנמו ישארמ דחא

 ךיתורמא לע יכנא שש הנהו ,ןוכנ לע ידיל עיגה רקיה ךבתכמ
 ךתערבו ,בוט רבד ךבל שחה יכ ונתרשב רשאמ רתוויבו ,יל ריקי דודו
 רשא ,ךתרלומ ריע בובל ריעה ינואגו ינבר תורוקו תודלות בותכל
 רשא םירובהה ןמ םגו ,הז רהא הזב תונברה רתכב םש ושמש
 יקמעמ הזב יתכרב תא ךל ןתונ יננה ינאו .םהידי תהתמ ואצו
 ,ךירזועב יה 'יהיו ,תמא רבד לע הלצו בכר ,יבל רמא ךלו  ,ובבל
 המכה יבהוא לכ בל תהמשל ,בוטה ךנוצר יפכ לכה רומגתו לחת כ
 .תוינומדק ישרודו

 ךל בותכל :הפסה םע יכנא םג אובא יכ ינממ תשרר רשאו
 תישקה הזב הנה ,ךריע ינואגו ינבר תורוקמ יל עדונה ןמ  םג <
 ודי תואלמל אבה שיא לכ יב ,ערת םרטה .רקי דירי ינממ לואשל
 ךירצ ןושארב ,םב ןתחתי םיתשב ,הלא ומכ םירברב רפס בותבל
 םה -- םיתמה ירפסו -- םיספדנה םירפס םה -- םייחה ירפס ווהיש
 לכב וינפל םיהותפ -- אתמר ירפוסמ להקה יסקנפמ רי יבתכ םירפס
 ןמז ב'ג ול ייהיש ךירצ ,רקעה איהו ,תינש תאזו .העש לכבו תע
 םהב לייטלו ,טרפו טרפ לכ לע רוקהל לכוי ןעמל בחרו לודג



 ו

 ינאו .ןקותמ וניאש רבד ודי תהתמ איצוהל אלש ,תורצקו תוכורא
 ,ינפל םג םיהותפ םייהה ירפס יכ םאו ,ידיב םניא הלא ינש ןה
 ידעלבמו .יל .ןורסהי רוע ינממ הקוהרה ריעמ םיתמה ירפס לבא
 ,םויה לכ ילע הסומעה הרובעה בורמ ,ינא ןמז רסוהמ אלה הז
 ילע לטומ אלה ,ומויב םוי ידמ יל רשא םיהרכהה םידומלה רבלמ
 רשא לכל הבושת בישהל ת"וש יבתכמב םגו ,הארוהה לוע ןכ םג
 אשממ רבכ לוע רועו ,השעמלו הכלהל םיעגונה םירברב לאוש
 ,יתהונמ ועירפי הלא לכ רשא ,ו'צי הלודגה ונריעב הפ םינוש םיקסע
 .וב-יצפה שיאל ץפח ירבד םג יצפהכ בותכל ןמז םוש יל וריאשי אלו

 יתרבהמ ןכ םג רומגל ישפנ התלב םגו הפסכנ ראמ המ הנהו
 -- אקארק ילודגו ימכה לע בותכל יתוליהה רשא ,י'בר ךלמ תירק,
 שפנ יהונ יתובא תובאו יתובא תורבק ריעו יתדלומ ריע איהש
 רצק ןמזה יכ יתוארב ךא ,ל'"ז א"מרה יוניבר רע רודל רורמ ---ל'ז
 הכאלמהו אושנ יתאלנ יכ ,ןינעה עצמאב יתקספה ,הבורמ הכאלמהו
 רוע התע דע םלואו ,רעומל ןוזה דוע יבלב יתרמא ינאו ,הרצענ
 ,יתרטנ אל ילש ימרכ ןה התעו ,אבי יתמ ערדוי ימו ,רעומ אב 0

 ?הרלונ אל רשא ריעה ןמ םרכ רטונ היהא יכ ,ישפנל רמאת ךיאו
 אופיא ךל השעא המ לבא ? םלועמ היתיאר אלו ,הב יתלרג אלו
 ושפנכ ךתוא בוהאל יבבל לכ תא תינק רבכ ןה התאו ,יריקי
 ,לארשיב הישות ץיפהל ךיתותע תשדקה זאמ ,הרס יתלב הבהא
 בובל ינואנ לע בלו ןיע תישא יכ | ,ילא ךרבד אב םוימ | ןכלו
 ,ותלוכי אל טקשה זא ינמ ,םהמ יל ערונה ןמ ןוילג ילע תולעהלו
 ינפ בושת לאו השעו םוק, :רמאל ילע הנרעסת ישפנ תושגרו
 ךרה יל סלפל קר םויה לכ ויה יבבל תובשהמ לכו ,"םקיר המלש
 ףוריצבו ,הזב ךתשקב תא אלמל טעמ החור אוצמל לוטו ביתנו
 ורתס ינינפב 0 ירוענמ יבבל תקושתו יצפה לרוג ןכ םג
 ינוכשמ הז לכ ,לארשיב בוט ושע רשא םלוע ינואג תודלות
 הליל ןושיאבו ,תאזה הרקיה הכאלמה לא תשגל הבהא תותובעב
 תודלותב יל יתשכר רשא תועידיה לכ תא ןוילגה לע יתבתכו יתמק
 רוהב בובל ק"'קב טפשמל תואסכ ובשי רשא םינואגה םינברה
 הכוראב םעפ יתאבו ,ןורהא ןמז רע ןושאר ןמזמ הז רהא הזב ר"'בא
 .ילע הבוטה 'ה ריכ םירפס יפמו םירפוס יפמ לכהו ,הרצקב םעפו
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 תולגל .יתבאש םהמ רשא -- םירפסה לכ ויה אל יכ םנמא םאו

 בוטה ינורכז חב לע ימצע תא יתכמס ,יניע דגנל התע -- תונופצ

 רשא רברהו ,הבישו הנקז דע םגו ידועמ וב יתוא 'ה ןנח רשא

 םג הצרא ינממ לפנ אל  ,יתודלי ימיב רפס הזיאב םעפ ינוע ואר

 .י"הזעב יתנקז ימיב התע

 ויתארק רשא ןטק רובה ,רקי בהוא ךינפל שיגמ יננה התעו

 ינואגמ םינקז תררהב אוה לילכ יכ ןעי ,"פְוי תלילכ, 'םשפ

 םאו ריעל,| תוינומרק םינשמ רוע תעדונה ,בובל ק"ק "יב

 ןואגה לש ותאישנ ימי תלחתמ האלהו ח"ער תנשמ) .ילארשיב

 םש בובלב מ"רו ר"בא היה רשא ל'ז .אזיימריוומ ןמלק .ה"ומ ןקזה

 'ס תמדקהב ונממ הארו .ק"פל ךיש תנשב רטפנו םינש ב"מ ךשמ

 ותב ןב רואל איצוהש אקארק םופד ןילוה 'סמ לע "המלש לש םי

 ארפס היהש ל'ז א"מרה לש ויהא ןב השמ  ג"הרה ,ל"שרהמ לש

 םימבה האלמ ריעל, ,(ק'פל 'ת  תנשב אקארק הפ אתמ

 דוסיו הנפ ןבא ,הנובתה ןיעמו ,המכהה רוקמ איה םשו ,םירפוסו

 רשא ותבושתב ב'ע ןמיס ולש ת"ושב ה'בה וניבר ןושל) "הנומאה

 ר"בא היהש ןהכה לפאק בקעי ה"ומ ןואגהל ז"פש" תנשב בישה

 ,(ערונב ץיש תנש רע פ'ש תנשמ םש ריעל ץוחב בובל ק'קב מרו

 האלמה ,הנמאנ הירקל ,הזילע אתרקל ,יפוי תלילכ ריעל)

 ,םירסה תולמגבו הקרצב ,םיבוט םישעמבו  הרותב םילודג םימכה

 אריל היהתפ ה"ומ  ןואגה ירבד .ףרותמ) "םדובכמ הרואה ץראהו

 ק"קב מ"רלו ר'באל לבקתנ כ"'האו ,םש בובלב גיהנמו שאר היהש

 "דוד ריע, רפסל ט"עת תנשב בתכ רשא ותמדקהב  ,הנירמהו םאו

 ק"רבאה בובלמ אדיל דוד ה"ומ  עדונה ןואגה ויבא רבהש

 .(םדרטשמא

 הינואג רבלמ יב ,ירמל עדונ רבב בובל ריעה תלהת תלודגמו

 שמש ָההרז רשאו ,הכותב ולדג רשאו הב ודלונ רשא !הימכהו

 םימעפ הברה םש היה דוע ,ץרא יקהרמל םג םשמ םתמכהו םתרוה

 יפלא ישארו רודה ילודג לכמ םינואג ץובקו םימכהל דעו תיב םג

 םינואגה לכ וידהי ופסאתהו ודעונ םש יכ ,תונירמה ראשמ לארשי

 םהל היה רשא דעוה יתבמ רבלמ ,ןילופ .תוצרא יד לש םיגיהנמו

 ונלצא ראובמכ -- בולסרעיבו ןילבולב הנשב הנש ידמ תועיבקב דימת
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 ג אביו יתבתכ רשא תוצרא עברא רמאמב תוטרפב לכה
 -- .הזה רובהה ףוסב סופרב

 יריקומו ןויצ יבבוה לכמ םהל תעדונ הרתי הבה תאז םג ףאו
 להק ךותמ ומל ורהב יכ  ,ןילופ תונידמבש ריעו ריע לכב םילשורי
 םילודג ,רעומ יאורקו םש ישנא כ'ג ,בובל ריעב רשא לארשי תדע
 ו"'בהא תבוטל םילכרמאו םיאישנל םתוא ונמו ,תובידנבו הרותב
 ארקנ היה הזה לודגה רברה לע הנוממה שארהו ,לארשי ץראבש
 5. ול ונתנו .ומתהו וכתכ םלכ יכ ,לארשי ץרא לש אישנ םשב
 השא המורתה ףסכ לכמ רבזגה 'יהי ודבל אוה קר רשא זועו ףקת
 קלופ ץרא בהור אלמב ריעו ריע לכב לארשי תיב לב ומירי
 בוט רבד םָפל שהר רשא הלאמ םגו .השודקה ץרא יינע ךרוצל
 הלאמ ןכו ,לארשי ץרא יינע ליבשב ,םהייהב רוע בר םוכס שירפהל

 ךפ םשוכרמ שירפהל םתריטפ םדוק ווצו ,םתוא םבל ברנ רשא
 ובג הז לכ ,לארשי ץרא יבשות תבוטל תמייק ןרקל תויהל בוצק
 םהו ,ןילופ תונירמב ,ריעו ריע לכב הז לע ונמתנ רשא םיאבגה

 בוש הלשו רזה אוהו ,ץראה אישנ ריל בובל ק"קל ףסכה תא והלש
 ץהא יבשות לכל םש וקלחל םילשורי יריקיל ףפסכה לכ תא
 הכו ,תובר תושפנ תויההל ,םהיניע תואר יפכ דהא לכל ,השודקה
 .(*הז ונינמז רע הנש תואמ שלשכ הז זאמ רבדה ךשמנ

 ₪20 סינופ םומוקמכ הפ לסקס יסקנפכ סיכוקככ 655 סז לכד (*
 :םכשי קולקק כספכ סג ןכ ומכו סקסלק ספ סיגסונ ויס 700 סודק ןמזכ דוע

 79 ככל קייקכ לסלע ןכ6 יינע .ךכולל ןכוקפס ףסכ לכ חולעל ןינופ תונידמכ

 ימכס דיל ףסכס ק5 קלט לוסו ,ססודקס ןכ6  סיטנ לוספ וסמ ללוכס יפכגס

 םטנפכו ,יכ5ק ךכס | יכסוק לכל וקופ וקלחי ספ קייסע סילפולי ילכיקיו ינופמו

 םיימלס | ןניככ לט  תסנכס תוכמ יד 52 רש -- ןמו ןמ" ספד סקדוס

 ס"מ תפד ד'גלס ןולגה | ןכ ףסוי ס"ומ דיססס ןולגסמ | כוקכ יתלנמ --- ליז

 ימיכ ספ סקד5 יפכגו ןייד סיסס -- (ליז ק"כס וניככ לש וככ) סקפלקמ פוכייס

 לפס ליז םייכס וניככ יפיכ .כיסס סגו ,חיעט קנסכ ספ לטפנס ליז ןולגס ויכס

 תנס דע טיעמ קנסמ סייעו 6קסלק ק"ק ספ דייכ6 סיסו | וככ סוקמ ספ למ

 קועמס לכ חלפו לילגס לככו ספ ייפ תועממ י6כג סיס לוס סנ -- עדומכ 'פ
 עוכקלו 560סי ןכפל כייג עוסנ ותעדכ למג וימי ףוסכד ספ מ דועו .,כוכל

 ,כוכלד .ללוכס יפכנס דיל ויתועמ לכ קלשו סדיקו | ,וייה .סילפולי ילכותכ ןפליד
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 ל

 הדוהי ירע ראש לכ לע בובל ריעה הריתי 'תאז  דועו
 אסכ לע תבשל לע ומקוה רשא םינברה לכ יכ  ,ןילופ תוניומבש
 יראפ םלכ ויה ,ןורהא ןמז רע ןושאר ןמזמ םש בובלב תוכחה
 ךשמב םג לארשי לכל הארוה האצי םהמ רשא םלוע ינואנו רוחה
 זאמ יכ ,הז ונינמז רע האלהו ה"מקת תנשמ הנורהאה האמ תוגש
 ל"צז באז יכדררמ ה"ומ לבוקמה לודגה ןואגה בובל אסּכ לע 'ףשא
 ר"רהומ ןואגה רריש רהאל -- בקעי תועושי לעב וניבר .ןואנה ובא
 ,הזה םויה דעו זא ינמ -- םש ואסכמ הנשמה תבכרמ 'לעב המלש
 רשא ,רורבש םיניוצמה םילודג םינואג םש אסכה לע .דוע ובשו

 אסכה לע בשוי הנה התע םגו ,םתמכהבו םתרותהב לבת ינפ

 לארשי תראפת יבצ ןואג .יביבח ברו ידידי ,הבברמ לוגר שוא" םש
 -- .היחי וילע 'ה ,בקעי תועושי לעב לודגה וניבר לש וב ב

 לארשי תיב לכ שפנ .ןובאדל רשא ינממ םלענ אל יכ עדו
 תורצ . ,בובל הזילעה ריעב רשא 'ה םע תולהכמ לע" ןכ םג וממש
 שלש יכ רע ,םינוש םינמזב הז רהא הזב םרפבו ללכב ;.וערו תומה
 ראשנו םיאלפ וררי ,יששה ףלאמ תישימהה האמה ךשמב םימעּפ
 לכ הברהנו ,ולוכ ללכה לע 'ה תאמ ףצקה אצי יב ,המש עב

, 

 ,והסנכפ ךלונל סנפ5 סנפ ידמ כוק סוכס ספודקס ןכ6ל ודיל סלשי 'פוסס 3
 ןכסל 63 - 6לו  וקעיסנ .ךסדכ ומלועל ךלסו לטפנ יכ .ודיכ סקלע 05 0

 .קייפל = םיימ | לולס פיי סויכ ךכדס 093 לפפנמ קימה סקנפכ ספלכ) ..300ש

 ק"קד :ד"כ:סו "כ ל"( ?לומס ס"מ דיסתק ןולגס ל5 יקל סיס 0ןמַו)

 כפמ .סיילעס לעכ ןיוכוס יולס סיעפי "ומ  עדונס ןולנס ?ם ונפומפ 5:סימטרפ
 יכתכמ | תופילס ססל סיס סקעו ,קייסע סילפוכיכ וימי ףוסכ סיס ודומכ קשמ
 יפיכו .סז .ונינפז דע לכדס ךסמנ סכו .,(יסמכמ תונכונ, רפס ם503 לסובמכ פ"מ
 ןיע | ספד .דיכסס למ דנ5 לופס ס"ומ וטודקו לסכשי כוס ןוסנק ןקכ .יפלומ

 לילגס ךכ6 לכמו ספמ | ןכוקמס ףסכס לכ 5 סלס לוק סנו  ,קז לע 'ןמסנפס
 סםידק סעכפד כמ | עדונס ןוסנס דיל כוכל קייקל | ,ונופכ יפופ .סיפכנס י"פ

 סיס יפכסמו סיסמסעב ליז | סנניפיס ל"נס כסז יכדכמ ס"ומ ךיירטסע לוכד

 ללמו .ויקסת ו;כ סק 26[ ס"לסמ  ןופגס תכיפפ רספלו  ,"יכרכמ רמסמו ס"ופו

 נניטי6 .ל"גס ןקס6 קח ס"ומ רודס כלפ ןופגס ככס ס"ס סט כוכלכ ומוקמ 0
 ו .

 -- .סיקי ןילע 'ס ךיילטסע ללוכד ץכסס. סיככ תעכ פוסו  ,וזלכ



 ב

 ביואו רצ אב יכ ,(*הרדה לכ ונממ אציו שושמ תבש  ,ריעה

 ,זב זובלו דבאל גורהל רימשהל םידוהיה לש תובוהרה ירעשב
 ץוהבו ריעה ךותב תולהקה יתשב לארשימ תושפנ המכ וגרהנו
 םיביואהו ,םיבידנו םיניצק ,םיקידצו םינואג הברה םג םכותבו ,ריעל
 ירפס המכ וערקו ,תושררמ יתבבו תויסנכ יתבב םג תוצרפ וצרפ
 הברה יכ ,בער יללהל ויה ברה יללהמ םיטלמנהו ,םתמהב הרות
 הפגמבו רבדב ןכ םג וקל הז לכ רבלמו ,היהמו ןוזמ .ילב וראשנ
 ךא .ףדור ינפמ םשפנ לע טלמהל הלוגב וכלה םהמ םיבר םגו ,ל"ר

 סינמוכ יטשס ףלסמ הישימסס ספמס ךפמכ סימעפ םלס יכ ,סיס ןכ (*

 לכ סנממ 65י\ ,סס כוכל ליעכ רפ5 ןוכוטי תדע לסקכ לודג ןכלוס ספענ .סינופ
 ילוטע לעכ לוינס דוד | וניככ סינופנס סונכלס תלפמע יפיכ דייכת תנפכ (א :סלדה
 וקכ ןכ  סקסכקמ ןליס ילקפנ סייופו ,סמ כיעל ןוחכ כוכלכ .דייכ6 16 סיסס יכהז

 סט סשענ [8 סנמזכו ,סש ליעס ךוקכ 36"7- סיסס ליז  חייכס לעכ וניככ לס

 יססמ לקוי סמ  וגלסנו ,כיעל ןוקכו ליעס ךותכ קולקקס יקסכ לודג ןכלוק

 סינוטק\ סכישי יקפותו ןיסילס ינעכמ סככס ןכ סג סכותכו ,לללמימ הופפנ .תוקמ
 ץסנכס םיכ סקנפכ תוטכפכ לכס רלוכמכ סדי ק5- וחלמ קזככ סנו  ,סוליכגו

 סנו וליימו כ'ס וכקסכ "םדק חכ:מ, לעב קיסעס ספמ לפלו ,ספ כוכלכ לודנס

 סמלס ס"ומ גיסכקו | לייגס יכדכמ .סייומ ג"סכס ליז זיטס | וניככ :ופגס ינכ ינס

 לסוכמכ ליז ןוסנס ססיכ6 ייסכ דוע יס ףס ןוכמ .סויכ 15 = קייג וגלסנ ליג

 ליז הילכז .סייומכ | םכיס יכ5 .סייומ סינוסגס | סינככס ימיכ גילת קנפכ (ב | .ספ

 ןימכוטמ יייכתמכ | לדוי סדוסי = סיומו | ,סש ריעס ךותכ ד'56- 16 סיסט לקללקמ

 ןלכמו ככמ קכמ יייע כוכל .ריעס סככחנ 16 סג ,ספ ליעל ןוסכ ד"כ0

 לע טלעס) ריעס ןמ 16 - ומלכ ככמ .ינלתמ סיטלמגסו ,סש ל50שי תדע לסקכ
 ךופל ל"; .סינולגס .סינככס כיינ ויס סילוגס ךוקכו ,סעז לוכעי יכ דע .ספסנ

 תמסמ סעוקממ סידדונ | תויסל סיסלכומ ויס .סס סג יכ | ,כיעל ןוקדו יעס

 לפוכמכ ,סדקמ וכזע סס5 מלשי יכ 'ס קעוקתל סעי  סוי .סיפפמ | ויסו וקינמס
 םוכייפ לופט .סיומ ככסמ ייפומט .טקלוו כפס תספדס לע ונקנ כפל ססיתומכססכ
 יכ יכתסו .קייפל גיילק ריי זייט סוימ | ,ל'ז ע"מסס וניככ לס וככ ןכ  סניוומ ץ"כ
 שופ .סלוכנ: סטלפס קילסס וכסו ולוח 16 ,קטקכו סהנ ליעסו סעזה יפי ולכע
 .ולגד 51 וסנסמ ל5 דס לכ וכסו ולוס סינככס סגו ,סדקמכ ומוקמ לע םיס

 סייומ ןולגס ימיכ  כ"ק6  כוכלכ סיסס לודגס ןכלוסס לוס דיככס ןולס6סו (ג

 לשס בכנס םוסו ,םיסס םככ סש | סלסקס גיסנמ\ ₪50 .סיסק 51 די .סיחתפ
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 ,הטלפה תיראשל הלב השע אל ,םהילע 'ה תלמהב הז לכ םע

 ימי ורבע הרהמ דע יכ ,רעצ לש םימיה םהל וכרא אל םעפ לבבו

 ןוהב 'ה םתוא  ךרביו ,םלובגל םינב ובשו  ,םנוגימ םמהניו םעזה

 התיה רשאכ תויפלתל היונב הלת לע ריעה התנבנ בושו רשועבו

 ןנוקקמ  סיקו | ,ןתדע ינכ :ע ז8 וככע רסס | קופלתסו קולט לכ ויניעב סב

 ןככוס לע וספנ למכ ןנוקמו ֶס
- . 

 ותודה רמפ ->- =רמח .ו= - .וו רווי
 222 לממ לכו ,3רה3 וכסנ יכ 'ס סע לעו ,ליע

 -דו 146 ו 6

 יתדנומ ריעכ ,ה עו כפ .בכסמ ינליגס ויפסלכ ייפ, :סש יידוח כיע, לפסל סמדקסכ :

 - ו 1 1

 :7ק סע הופכ = בן? לסכ קסנתמ יקייסו יפממולהנו יתלדגסנ רסק | יסלודב סוקמ

 . - 4 -ו 1-

 -* הכל ןפש סיקפו תספס .סעיכיס ךכול .סנסו ,ו" כוכל קייסכ לסכשיב סו רוע

 - ור -ור הוי הוד % ורוד 2 וו- :

 ק"קכ .כ"סופכ חוכוקס .תוככ .תובלתו תוכנסו ,ןדיד יקנפ ילדמ סימכ .ןקיפסו 9
 ן? ןנ- -- - 2 - 7 ]

, 1 
 ררכת -\- 0 5 = - 4 - 2

 ,וכלפס = ךוקמ | סיטנמנס :טסנלו = ,קנידעסו סנמלנ סילק | ,הזילפ .סקלק5 93

 -\ון- -ווי -ון-ו-- --4 . - -י- ₪ = -וי ר-ו* 43. -

 ש]יכ כיִעָב תוכיכסב סילנעכ סכתכי רכענ סמ ליפ ₪5 ליע >-: טפמ יקמ

. 
 1 ו ו 1

 -- .ן- 1 - -י* ר--- - ררו -

 -יכיס | לוק וגיפס | ,סנוע | יולס\ | סיעפכ 0ל0כ ,כיעס עקכס) כיוסס כנ 6

 -. ₪ -ר
 ותו לימ  לכסיו ותפס םפכ' '0 ךפפפ 2 וקמסכ סת ָס וגז לימ וסמ

 סמלו = מכ ונלסנו | 05 קוקו ליעס ךות סליכס ספלשנ | ,קכ | וכלס סילעוסו

 כיכשו התלכסמ .סוי סנק | ,סילמו סיפק | סיונעב סתוס  וכעו .(:0כשימ וספג

 וכללו ונילפמ | וידידכ תש ופפנ ךכ כסלו | ,וכדסנ סינקז ינפו = ולס סלי

 סיללועו = ,סינד | סכ ןיפש | סלונמכ קיר ילככ סונינס יזוזכד 1113  ןמובו

 32/95 תפז לככו = .ךכד .יככוע לכ סכילע פל | ,ססל ןיס םכופו חלל .םילסוב

 ק דדכ סכש  סכימ "כ ספק | ספנמכ\ סעכ לכד תכמכ סיוטנ ודי דועו יס ףס

 ו או <- 22 לכ םוכממ יפוי תלילכ ריע סילע .וכמסי 2:6 תסזכ ,סיכפוימ סדומלג ליעס

 -- תונמנכו .סקדנכ | ,סיכומ סיסעמכו סלותכ .סילודג סילפוסו סיפכס למ ₪

- 4 . 
\ 1 . 

 סילקיפ | ןוומ ינכ | ,תוקלכ ססינע ךפל) .הקע ,סדוככמ | סלכיסה .ןכקסו .,סידסמ
 - . . |ן=+

. 
. 

41 
 ו

 005 סדק ינ56 | הנכפתשת והכידק ינוסכ ססינפ וכפסנ הכיס ,זפכ  סיסלוסמס

 -3- |ן== -;, ונכממנ .תועמוס | ךכמ | סינזפל יו6 | ,סלילכ חלקו ,ככס סתלכ6 .סוי3 ,סופוס לכ

 סללו ,ודכמ ףסכ יפוסלו 3כמ .תטילפ ססכ ככ 'כ כש סידילפסו  ,קככקמ עמ
 (/- י|- ? , ן ₪ ;=- ₪92 7 ?-

 ?- ו ויכעב | ,סכות וכ = סילדנמ ויסמ לודג .תיב לכו  תויסנכ יתכו | דסי .סינש ולס

 רוד - - ו ל - - -

 וניתופמדו = ,ונטפכ סככת סיכתסמכ ,דעומ יסכ ילכמ .תולכ6 ןוי5 יכרדו .,ס םמוס
1 

. | 

 ןל-. תוננוקמכ ופכקו | וננוכתס | ,וניתחנלכ סדככ | וכדיו = ,קוגופס  ןיסמ | וניימ> לע

 יתייהו 2 , סימ ולזי וניפטפעו ,סעמד וניניע .סנדלסו | ,יסנ ןנילע סנססס והנכסמתו

 ן
 יכ ספכי 05 סככעכ רעכעכ יִקייס) | ,עיסוסל לכוו כס5 רוכנכו ססדנ סיסכ

 55 סחונמו יתסנלב יטענ  ,יבולכמ לע ןוני 'ס ףיסוק יכ .לכוק סויסו ,כופ כי



 זהוה ,היבידנו היריבג  ,הימכהו הינואג ירי לעו ,התמרק םדקמ
 ראופמו הלודג הלהק ,תועדב יתבר םע יתבר ,הנשויל הרטעה

 ה 4 ,םידסה תולמגבו הקדצב ,הלודגבו הרותב ,הלהתלו םשל

 ג ןיקלסנ 05 יקסטכ | יקיכ 5 יקכזע | ,רעיב .סיכסכ יקלמכ יל סחיס .ןיחלנמ

 פוקכ ןסכ תומודלקכו וכלי ליחכ יכ םסנכ סלוק | ,סוכיופ ףככ יעפנ חודידי

 יטקלמ םינכס | ,וטדנגל 16255 סעכל סעכמו ,סעסלמל ומוק סלוכ ולמסו ,סינע

 טפו :סלכזפ 5 --- .קשילפס לע | וטנלסל ומלגו ,סילעכמ .סוכסקו ,סינע

 כ ; סכול ,קכילמ | קויפלאל לס לע .סיונכ סתיס ז5מ | ,למיעס ירכזכ יספנ ילע
 [\והנפ 'ןככדל .םיפ 5  סהנמ ןיו .לסנמ .ןיפ ,סיכדס ל תומלנו לפ5 ומכ סקפיע
 !,נילחס .6כק למ וכ \ףדוכ ינפמ | ופסנ 8 ל ,סינכס חכ 593 ךלי ךיס
 ןיקועכ ,קסעכ | סנסו ,ףכוע סנפ כיופס יכ ספכמ סויסל סולל וניוק 55 קעלו

 < ךוקכ  ,סיונמק ךותכ
 5 .כדנו יתכמס לו ,'ס לסקכ יקויסכ סוס סוכס ליכעס ילע סג ,כסוי יפייס

 7179 יסעכשנ לפס סעוכססו קיככס סיויק 05 קעכ .סילדונס ₪ יתכדכ
 (ן קי כ .קפו קתזק ליעקמ .סופדק חכזמ לע ותקנמ ליכסל וסומ ינפל סט לפל

 קו ,קוקמסלו ןוססל | ,תוסוולל 'ס ינפילוק .סלודנ סכ5 ךוספו ,ססנו ןוכנ תיכ

 :יקלסנו  ,סוסמש עבוס  יספנ עבססו | ,קנידמסו ספי ק"קכ מייכלו  דייכסל

 < =-- ל" ןוסגס ל"כע "קוחונמ ימ מ סיכנמ .ילכ .סלחנ יל .ןפנו ,סוסוולל
 .ןנוקמס :יככד : ךוקמ וכל עדונ ל דוע סוס ןו/סס לכ יכסס .סנסו

 לכו .,וימיכ .קפזכ .עכיפ .סנע סזילכו םדסל סוי .סזיפכו ןסזס לודגס ןכלומס סיס

 | 5 סכ ססננו .וסזכ .סנפס פרפ .סיכסל הכס ופסנ .תגוקו .ולענ כולמ יכ קפס
 "53 מוכיו ,סזכ ןמזה רועים סייכע קעדל סוכל | לכונ ילו = ,סזכ .טעמ לוקסל
 שמכ קסעמ סיס .הזמ וניסכ ןנוקמס יככד .ךוקמ יכ :יס .ןקו סוטלקמ ₪9 סנס

 לכז :וקר5 תעכ וכ סמ כתכ ירסמ ,ויתוכס םע ויכ6 דוד ָבכפ רככפ יכס0 ןמזה

 :ולפס הס" סיככ) ותופ סדוק ויכ6 ד דל עכעכ לפפ סעוכפס הלו תיככה תפ

 ו! טג .לוכיככ קעכ וכל עדונ ₪5 יכ סנמכ סל .סנסו ,םופדס היכל יידוד ריע,

 .סימ ןמיס םיס ייטדק הכנמ, 'סכ וילע ססכנט סמ יכ ליז סדיל דוד 'כ םליטפ

 " כ"כ כמס קנפכ יכסט ,קמ6 090 סוס ,קייפל ית ןופתלמ "כ = כוכלכ כטפנב
 . בלס 56 יידוד כיעו וכפס סיפדסל םלסעככל 16 כו יה ןיידע סיס זומק

 [ < לפוכמכ | ,טלופנכסידכ ול כט  סופדס  תיככ גלכפמ | רכוסמ יקכט 'כ\ םיפדמס

 = = ,קנומלכס סספדסכ קיופ .עייכ לע ססלכ5 ןגמקו "טס לע סע ןקנ 055 וקמכססב

 סקמע יסייס יכנסו ,קכוי\ ללוע תילכסל סוככעי יקלפ



 ו

 : כ

 ןכ םג ומע .ףרצל יתיאר ,הזה ןטקה רובהה תא ראפל הו
 רמאמ םג  ופוסבו ,הלוגה ירואמ ץרא  ינואג ראש .תודלו
 תונירמד א'ד יגיהנמו ינואג תפיסאמ רבדמה ,"תוצרא עב

 םהל ויהש רעוה יתבב הנשו הנש לכב וידהי ודעונ רשא ן

 סילק, *'ס לע .םנליוומ  ףייט סכתס סנ ספי  ןווכ 65  יכ כ סג .עלס סע

 סדוק סדרטסמסכ קמ סדיל דוח ירשו ג5 דומע סש ורפסב בסכס מב .יסנמ

 :יתכתכ סעמ .סזס סכתס יכ | ,055- ונילכד .ךוקמ סלול ךנסו = ,ייקייפל עמ

 כפשנ 55 יכ סדרטסמסב סמ - 55 למס דוד כס .עודי רבדס ירסמ ,ןמזב ,ס

 מממ סגו | ,לקקס יפלכ סע ול סיספ תקולקמס  ליבמכ סמ מוקש

 ןילופ .קונידמל כמו  ספמ .עסנו .כיח6 רזמ סמ ופסכ לע 5שי\ ססמע לספ

 סינכרס .ןוכססכ די .קרפ | "לסמבי תירסשו | רפסכ .סז לכ .רסובמכ ,ותדלומ

 ומיה .תנמ .סדוק .לימס ל"דכ רטפנ 55 יכ ,סעט ותכיטפ ןמזכ סגנו .סדפטשו

 לע בסי 15 סיס סדלטסמס | ריעכו | ,ספנעגלמ | ריטב = דייכס ןיידע סיס 5

 ספמ עסנש יס קכו ,עודיכ ןכעטס ריסמ .סייומ .ןוסנס מייכלו ד"305 ספ 0

 ו תירפש) לפסכ | רסוכמכ .ךכדס 063 רפפנו מי  תנסכ .ןכעטש סמ

 סיסו .,לימק .לדיל דוד יל ןופנק סט סדלפסמסב דייכס) ומוקמכ לבקסנ %6- , פ

 יככדכ :טלופמ לכדס לכ רסלכ "מה | תנמ | תלחסכ וס םיס קנמ ףוסכ

 סזיימכיוו  קיידכסס סימוסק ןכספ | סיומו ןנזופ קידכסס | קחל' "ומ = סימן

 סינפ .סזיפ קכ .סיסו "כס סדיל דוד 'כ ןופגסמ "דוד .ליע | "ל --

 לע .סיכסס ₪ = בימק תנסכ סג .סימי 0 ,ססמ .עסנ .כ"חסו סדלמסממ

 תודלותל יסוכעסכ ,סינפכ ויהודופ ונכתכ לכו ,לימכו "ססככ6 ןנמו רפס תספ

 סיתנמ 15 סנש דוד 'כ | לטסנס תינכ 6 - סג ף6 ןכ6 | ,(בס1 ילןמ לעב 5

 לע כמי רככ | פיסס תעכד עודיו | ,קיפ) דימס סנש .כיכס הז סיסי\ לס

 לכקסנפ) "= ףיכס ספמ "כ .ןוסנת ספ
 ,(טדונכ דימס \ תנשל כינס | ןילב 0 כוכלמ = לז .סיככז :לייכסומב טיס "ע|

 כ כ ןופגס ומקס ספ 2וכ5 ססכ לע כפי ןיכתסו | כיסה .קנסכ \ סמ" ₪

 ליז ?יכסס ןוטגס סם 5סכס לע כשי וירספו .קייפל בייעק תכפב סם רמפנ יזנכפמ קש /

 תנוכמכ יכ .רמומ דפמ בורק יכ לעסל .לקנ ןוכנ) תעד סתעפו .עדונכ סדלטסמסמ =

 גיסנמו ₪50  סיק סיקתפ 'כ .ונכו ליז סדיל דוד כ  רטסנס תעמ יסזס ןמוס = :

 ךסמנב .סמרנס יפכו = ,ויכס | תיטפ | ילספ | ,סינש סמכ | וקדלומ | ליע סש ובְפַב

 דייכס סיסס לימס .יונכס6 ץכיס ילתפנ 'כ ןוסגס לש ל יפי ךוחכ ספ פל ודנ | |

 ,סם וכל ריעכ ןידס תדמ סעגסס סיס ססימיכס : סז לכמ ןידמל ונלנמכו

- 
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 : 5קחהל
 תעיסנ יכקס דימ סם דייכמכ
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 ?ארה תולהק עבראמ םינואגה תפיסאמ םגו ,בולסרעיבו ןילבולב
 םע םלוכו ,םינוש תומוקמב םהל ויהש דעוה יתבב אטיל תנירמבש
 בדה ואצמי יכ ,הוקא רשא ,תורוצנו תושדה ,תוריקהו תורעה

 ₪ .ירכש הז היהו ,תוינומדק יזילע לכ יניעבו  ,ךיניעב ןז
 בובל יסקנפמ םג בובל ינואנ לע ףיפוהל לכות אלה !ידידי
 ןמע "יהי 'הו .אתלמ םייתפת ךנמו ינמו ,ךידי תהת םיאצמנה די
 ₪ רשועבו רשואב ,םימיה לכ תיברו תייהו ,השעת רשא לככ
 ךרבכמו ךריקומה ,ךבהוא שפנו ךשפנכ ,םימיענ

 ןיה תיול סיפפפכ רעציבמעד ןתנ םיוח ליפס ₪

 .א'עי א ק אר ק ק"ק הפ הנוחה
- . 

 א וב

 וומפ כ כס וגל .רפיס | כס לככ | ,ככסכ ולפנ 'ס סעו  ריעס .טכמחכ 15 יכ

 קו וסעוק ימי וככע .כפ5 יכסל סנ סנסו --  .ספ ידוד .ליעו כפס) .ותמדקסב

 ופופ ,סמ כוכלכ קסונמ וספמו | וכעו וקזס סטלפס קיכלשו | ,יד סתכנל לפס
 ₪ וכפוכו .סיפנפ = ודכי יכ יכמ6 | ,סכרקכ סכ5 לכזכ יכ| ,סספנ) ססמ ופפמ
 וחצס ססינ6 כ ידע ,סש קיספ ככ גכססו וקופלססו תוכגק כוכ ייע ,סככסמ

 : /סקפנ תש כיפסו | ,סקוכ .ק5 סיחס ל" פוקו  (סס לסכס לע .קכסכ .יכ5 סכסס

 גס סיקלפס םי6 לכדכו | ,קנפויל קכטעס .ריזחסלו | 250 סוכל ולכי יכ דע

 2 ןיכ6 וכ, : סם ודי כותכי ז לשל | ,ולמ לפס תלינמכ ליז ן"כעי .קייומ

 [ קקולממס ליכסכ ךיעק קנסכ סדכטסמספ | ותכיד לקעע לספסל ליז ליס
 .טילנסו כל קייקכ | םייכלו דייכסל  לכקתנו ןילופ | תנידמל ול ךלס 15 ,סכ
 וקנסנ ינפמ לודג דוככ ול ופע ספ קוככסס לכ סגס דע סמככ ותפישנ :גסנ

 תוטקס סע ןקקו חקמק וקולכ םדס בכד סיס לסל תוכסיס ויתודפו תיקללכ

 !זכיש יכמ5 סם5כ סיפיכמ כוכל ק"ק ישנ5 ויספ ןפופכ  ,סוכופ
 -- .ס/3 ןנכעיס כספ יפכ סינווכמ סיככדסו .ליכע ,'וכו "סי סלפ

9-0 5% 



 :.ריעה אובמ

 רוועל יתיאר הינואגו הינבר תא רקבל בובל ריעה לא אבנ םרטב
 ,ללכב הנידמה לכב לארשי ינב בצמו דמעממ כ"ג רבדלו תצק

 ,לארשיו השמ תדב םהיתוכולהתבו המכחהו הרותה תעידיל ענונש זרמב
 רשא דע ,ןורחא ןמז דע .האיסורו אינאלופ ץראב רוגל םאוב .תעמ
 התייהנו ,הלודגבו הרותב .תחרופכ רול ,העד איהה ץראה לכ האלמ
 לבתה ירידאו םיניוצמ םינואג ידי לע ,הלהתלו םשל תונידמב יתרש
 לגד םמורלו :לארשיב הישות תוברהל סנל ודמעו לע ומקוה רשא
 ונבחרה רבכו ,עדונכ תוצרא ראשבמ רתוי ןילופ ץרא לכב הרותה
 אקארק ילודגו ימכח לע יתרבח רשא "בר ךלמ תירק, ירפסב הזב רובדה

 :םירבד ישארב קר עגאו הרצקב אבא הפו ,יתדלומ ריע
 הרות וציברה רשא םיניוצמה םילודגה לכ יתבשח םש ירפסב נה

 תואמ 'ב ךשמב רוד רחא רוד ,האיסורו ןילופ תונידמב לארשיב
 תישימחה האמ עצמא דע תישילשה האמ עצמאמ וגייה :תופוצר הנש
 םירפוסו םימכח וברתנ אוהה ןמז ךשמ לכב רשא .יששה ףלאמ
 דע הנידמו הנידמ לכבו ריעו .ריע לכב ,הרותה תותלד לע םידקושו
 התיה ןכל םדוק םינש תואמ הזיא ךשמב םינפלמ רשא תחת ,הברמל
 תאנק ילב ,הרומ ןהכ ילבמו ,הרות עדוי ילבמ ,והבו והת איהה ץראה
 לש תוקונתל םהל ויה יקדוד ירקמ קרו ,םירפס ירבחמ ילבמו ,םירפופ
 ,םירפסב ןיבמ היהש ןיוצמ שיא הזיא םהל ןמדזנ רשאכ היהו ,ןבר תיב
 תאו ,ויתורותו םיקלא יקח םהל  תורוהל "שאל ףולא ותוא ומש
 םגו ,הוצמ ירמושו 'ד יארי ויה םלככ םבר יכ ,ןושעי רשא השעמה
 הבסנהו ,םילמע ויה אל הרותב ךא ,םהידיב וקיזחה םהיתובא יגהנמ
 רשא םיזנכשאה תופסוזרה ילעב וניתוברמ דחא ונל הליג רבכ הזל

 ךשמהב 1



 אובמ

 < רשא :םדקמו זאמ וניתובא = רמעממ ונל ןכ םג רפיס וירבבד ךשמהב

 לש הנורחאה האמב דוע -איפורו ןילופ תונידמב םהל ןק ואצמ רבכ
 (6 ל"ז םת וניבר דימלת ם"היבמ 6 וניבר אוהו ,ישימחה ףלאה
 הלאו ,הלוגמ תחכותב ל'ז דיסח הדוהי וג .וגיברל ותבושת בישה רשא
 איסורו ןילופ תוגידמב ו בורב הנהו :םש הבושתה ףוסב וירבד
 םדא םהל םירכוש םהו ,םקחד ךותמ הרות ידמ ול םש ןיאש ,אירגנואו
 דמלמל םסגו .קדצ הרומלו ,רובצ חילשל םהל היהו ,ואצמי רשאמ ןיבמ
 רכש םהל ןתיל רובצו רובצ לכ דיב קופיס יא יכ ינפמו :םהינבל
 וםירופ תכגמ םהל ךויש  היהיש תוקזח םהל ונקת ,םתיחמל םסיכמ
 ןחלש ילכואמ תובגל ונייהו ,םינתחה תוכדנ םגו ,הרות תחמש תובדנו
 הליכאו החמש תאנה ינפמ םהל םתתכ םבבל עוי אלש םינתח
 ,הז לכ םהמ לטבל תאב םאו יהוצמ תררוג הוצמ תאצמנו ,היתשו
 אלכ וראשיו םתורישמ ודריו םתיחמל םרכש םהל קיפסי אל הנה
 הספדנ איהו) ,הבושתה ל'כע ,'קדצ .הרומ אלבו הלפת אלבו הרות

 עורז רוא 'סבו ,ב"יק ןמיס בובל סופד גח ךורב רב ם"רהמ תושב

 אופא ונל עדותנו .(גייק ןמיסב הלפת 'לה רחא ת"וש קלחב לודגה
 קופיס היה אלש ,הזל .םרג זכתסגרפ דבוכו םינע לדג קר יכ הזמ
 ע"א וקיפסהו ,הרידאהלו הלידגהל הרותה זועמב כ"ג קיזחהל םדיב

 ה ןמז הלפאו ךשה ימי םהל וכשמנ הכו ,םחכ יפכ לה טועימב

 ופסותינ רשאמ ,יששה ףלאמ תואמ תונש תלחתהב םגו ,הז רחא םג
 םהו ,םהינב ינבמ ונא רשא תפרצו זנכשא ישרוגממ הברה דוע .םהילע
 םינמזבו םינוש תומוקממ םעפ רחא םעפ םתדלומ ץראמ ושרגתנ
 ואב רשא רע םפטו םהישנו םה דאמ םילטלוטמו םיענ ויהו םינוש
 יניצקו ישאר זא וזירפה רשא ףסכ יצרבו ,איסורו ןילופ ץראב רוגל
 ונישהו ומל טלפמ םוקמ ואצמ ,ןילופ ירשו יסכודו יכלמל הלוגה ינב
 םהל היה רשא לכו ,םלגר ףכל חונמ אוצמלו .ץראב זחאהל ןוישרה

 ונתנ

 ?:עכע רק5 סיסס סיסינע רזעילס וכיככ סזס לודגס סרפס תורלותמ (5

 סכוקס3 וכ555 06וכע רנכ כ"ז תיל ריגלפו סיזגכסלס תופסותס

 ןכ סג ונעפ יססכסו ,תופסותס ילעב לע יתכנס לסל ןתנ תורואמ ייפסכ

 %קסלק ספ ספדנס ס"יכלכס לפס לע יקקנס רספ ן'ח תיול ירפסנ סרב

 : ויתודופ סזכ וכנפכש סע סלכת גי" ק"ס רייפק ןמיסכ סשו כיפ-ת תנשכ

 ןופגס



 ב | אובמ

 ראשנ ןומהה בורו ,דאמ לארשי לדיו ,םפמו םשפנ דעב זא ונתנ
 הזכ ארונ בצמבו .ףטה יפל םמחל ואינה םשפנבו ,לכ רסוחבו םורעב
 רצוקמ יכ  ,רבדה ןבומו ,רוד רחא רוד הברה תולבויו תובר םינש ץח
 ץיברהלו תולשוכ םיכרב קזחל םדי לאל היה אל השק הדובעמו חור
 םדק ימיב םהיתובא תובאו םהיתובא ושע רשאכ ,לארשיב הוות
 :דרפס ץראב םג םהילע רמאנ רשא זנכשאו תפרצ תוצואב םתויהב
 ןמיס ש'בירה תיוש) ,'זנכשאמ 'ד רבדו ,הרות אצת תפרצמ ימנע

 םחלב םקיפסהלו םהינב תא קיזחהל דוע  וניכסה אל םהו י(ו"'עש =
 םיקסופבו דומלתב תו:.ולו קוסעל בלו ןיע ונתיו ולדגי רשא דע הלמשו

 ,תולוכשא שיא כ'ג םהל רסח היה הז דבלמו ,תואיכ הריקשבו ןויעב
 היהי רשא ישיא ,םהינפל אביו אצי רשא וב םיקלא חור רשא שיא
 לא בושל םבל לא ונתיו וררועתי יכ ,םימדרנ ץיקהלו ררועל ודי לאל
 םירבח קובדב לארשי ירוחב םע תובישי תקזחהב הדובעה לאו 'הרותה
 עצמא דע דחא בצמב םימיה םהל וכוא הכו ,םידימלתרה לופלפבו
 יניעב רסחלו ןחל םנתנו םהילע 'ד םחיר זא רשא ,תישילשה האמה
 הגינחו ,הלמח ןיעב םהילע טיבה אוהו ,ןילופ ךלמ ןושארה דנומ3נ יז
 ,םהל ןתנש םימויקו תוירח יבתכ ידי לע טעמ ינידמה םבצמ בימה
 תומוקמל עוסנלו ,הבחרלו הכראל ץראב רוחסל םהל הנתנ תושרהז
 ונמלו ,ריעו ריע  לכב םיבושיו תולהק םהל דסיל םג * ,םידירוה =

 ץורפבו ,םהיניעב בוטה יפכ .םיבוטו םישארו קדצ ירומו םינבר םהילע
 תושכומ העשו דעומ אב יכ ,בלו ןיע ונתנו וארו וררועתה ,בוטה 'ד
 חלש איהה תעב יכ תאז התיה 'ד תאמו ,הרותה ןוק ןכ םג םמוהל
 הלוגה יניע רואמ ןואגה םיקנעב לודגה םדאה תולוכשא שיא םהינפל
 ץנימ י"רהמד  'יתגולפ לעבו םיקולחה יכא) ליז קאלופ בקעי נימה
 ןמיס ףוס רזעה ןבאל ויתוהגהב א"מרה רכזש הזה ןמזב ןואימ ינינעב
 דיחיה היה אוהו ,יףיירהמ, םשב ,םיקסופה ירפסב ארקנו :.(ה'נק"

 םלועה ףוסמ ךלה ועמשו ,ולכש דודיחבו ,ותאיקבו ותפירחב ורודב
 הפ ונריעב דובכ ןוכשל אב ליז אוהו ,('א קלח דוד חמצ) ופוס דעז
 תיב הפ עובקל ותכאלמ תישאר יהתו ,ןילופ תכלממ ריע אקארק
 ,הרותל םינזא השעו ץברו ץבקו םידימלתל הרות ץיברהל ושרדמ
 ץראה רשא הרותה ירידאו רודה ילודג ואצי הבחרהו הלודגה ותבישימז
 ןואגה לש ובר היה אוהש עדונ רבכו ,םתמכחו םתרות דובכמ הריאה

 קר'יומ



 אובמ

 היוא רוטכ השמ יכרד) .א"מרה לש ובר היהש ןילבולמ אנכש ה"ומ
 רפס ףוסב אימרה תוהגהבו ,היכ ןמיס א"מרה תיושבו = ,אינרת ןמיס
 רשא ה"ומ לבוקמה ןואגה ד"באו הבישיה שאר הפ היה וירחאו ,(ןיסחוי
 ןילבולמ םירהמ ת"ושב ראובמכ ,ןילבולמ ם"רהמ וניבר לש ונקז ליז
 חמצ רפס ףוסב הזמ הארו ,םש ליז ןואגה ונב תמדקהבו ג'פ ןמיס
 ריעב הבישיה שארו ד"בא היה קאלופ בקעי וניבוש בתכש א'ח דוד
 המצ לעב עדי אלו ,ל'ז  תוילגרמ קיזייא יבר ןואגה םע דחיב נארפ
 ןכשמ היה ליז ף"רהמ וניברש לארשי תורוק ירפוס ראש םגו רוד

 ;נארפל עסנש םרטב אקארק קיק הפ עובק ושדדמ תיב םע ודובכ

 בתכש הממ (א :אוה ןכש תורורב תויאר 'ב הפ ךינפל עיצהל יננהְו
 ההשש רשב ןידב יג ןיד יד ללכ תאטח תרות רפסב א"מרה

 י"ע ולכאל רוסאד םינואגה ורימחהש החדה אלב תעל תעמ םימי 'ג
 רכפששכ םירישכמ םילודג המכד רוגאה םשב םש  איבזדו ,החילמ
 שוחל שי הלחתכלד, םש אימרה בתכ הז לעו ,םימי 'ג ךות םימ וילע
 ךומפל שי קחדה תעש וא הבורמ דספה םוקמב רבעידב ךא ,ורפאלו
 התיה וכ םיגהונ םיחבטה אקארס קק ןאכבו ,ןיריתמה ירבד לע
 קאלופ בקעי ה"ומ וניבר םהל הרוה ךכש  םיימואו ,הלחתכל
 המ לע םהל שיו ןקז הרוה רבכש רחאמ םגהנמ םהל ונחנהו ,ל'ז
 ורפסב ט'וי 'סות לעב ןכ םג וקיתעהו) .םש א"מרה ל'כע ,"וכומסיש
 ךל ירה ,(זיטר תואב רשבה לכ 'פ ןילוח ש"ארה לע תודומח םחל
 ,הארוהה לעו הרותה לע אקארק הפ בשי ל'ז ףיירהמ וניברש היאר
 בתכש הממ היאר דועו (ב .הכלה וז 'ד רכד ונממ ולאש םיחבטהו
 םש קיתעהש ד'כק ןמיס שארב רזעה ןבא רוטב השמ יכרדב אימרה
 בתכנה טג יתיאר ינאי : לזו םש בתכש ביל ןמיסב ןיטיג ררס רפסמ
 אקארק ק"קל אניטנטסנוקמ אבש זנכשיא ןושלב ריפאפ ןירוקש ריינ לע
 אל םגו ,םידמול ראשו ,(קאלופ בקעי הומ אוהו) "ף"ירהמי ינפל
 השמ יכודב ליכע ,יבותכל םיכירצמ ונחנא רשאכ המת הביתכב בתכנ
 ןירמ לע בשוי היה ,ליז ףיירהמ וניברש הרורב תודע ךל שי ירה ,םש
 םא הנהו .שיימכו ,וינפל ואיבה השקה רבד לכו ,אקארק קיק הפ
 השמ לש ושמש חרז רבכ ד'לר תנשב ול םדוקה רודב דוע יכ םנמא
 דיבא השענו אצנגממ אב רשא יולה ץנימ םירהמ עדונה ןואגה אוה
 תונקת 7 םש ןקיתו ,לודג ןילופ תנידמ לש ןילופרטמ ןנזופ ריעב

 תבוט



 ג אובמ

 ורפסמ עדונכ ויתובושתבו ויקספב הלוגה יניע ריאה םגו ,ללכה תבוטל

 ליז שיבייפ ה"ומ ןואנה ימיב אקארק הפ ספדנש ,ץנימ ם'רהמ ת"וש

 םגו .ליז ש"רהב םהרבא מיגה ןנזופ ריעב םש היה דועו ,הפד דיבאה

 תנידממ לודג םדא ןכ םג אב םהימיבו ,זא ריעה ינברמ דחא היה אוה
 יבר ברה לש ויחא אירול לאיחי היומ ןואגה אוהו ןילופ ץראל םאזלע

 םהרכא מינה םש היה וירחאו ,אטילד קסירבב רטפנו ,אירול ןנחו*

 האר) ,ןיפירת ילעב ראש דועו  ,ל"שרהמ וניבר לש ויבא יבא אירול

 תאש רתי הז לכ םעו ,(ילומרכ איר םכחהל הנוי ינבו םיברועה יפב הזמ
 הרותה לע ושפנ רסמ אוהש ,ליז ף"ירהמ וניבר ןואגהל זע רתוז

 ןושארה היה אוהו ,הנשויל הרטעה ריזחהלו ,הברה םידימלת דימעהל

 6 םיכירצה םיקולחה לופלפ 5 דודחבו ונויע בורב איצמה רשא

 יעהלו םידימלתה בל הז ידי לע ברקל היוצר התיה ותנוכו ,לודכ

 2 עב דמללו רומלל בלו ןיע ונתי הז רובעב יכ ,םירפוס תאנק םהיניב

 הלודנבו הרותב הלעמל דע וחילצהו ולדג יכ ירפ ושע וירבדו .הדיקשבז

 ותבישי  גוהנל רחבנו הבס | הזיאמ אקארקמ עסנש רחא םגש דע

 תובישי וברתנ רבכ ,הרטועמה גארפ ריעב ןעמהעב ץרא איה ןענכ ץראב

 ידי לע ןילהאוו אטיל .איסורו ןילופ תוצרא עבראבש שרקה תולהק לכב

 הנידמ ב איהה ץראב הכרב וירחא ריאשה רשא וידימלת ילודנ

 היה רשא ל'ז הבודאפמ םירהמ וניבר ןואגה ודימלת דבלמו ,הנידמז

 וציברהש עדונ רבכ ,אילטיא ץרא ינואנו ינבר לכל ןושארהו שארה

 ונבו אנכש היומ אנברו אנרמ ןואגה אוהה ןמזב 6 ץראב הוות

 ןמיסו ה"כ ןמיס אימרה ת"וש)  ןילבול ריעב ליז - ה ומ ןואנה

 ריעמ המלש ה"ומ ןקזה ןואגה םע קנארפ לדנעמ ה"ומ ןואנה ,(ה"מ

 ןמיס זיעהא  קקוחמ תקלחב אבומ קנארס מירה) .ןנזומ דזעב לזרבה

 הבודאפמ ם'רהמ תבושתב אבומ לזוכה ריעמ ש"רו ,א"י ק'ס ח"מ

 ח"כ ןמיס ףסוי תיראש תיושבו :ה"נ :ןמיס אימרה ת"ושב תספדנה

 רזעילא מ'גה ונתח םע אזיימריוומ ןמלק היומ ןואגה ,(וימ "ים ףוסבו

 ףסוי תיראש תיושו ,ו'ט ןמיס אימרה ת"וש) בובל ריעב חונמ יברב

 אקארק ריעב ןילבולט םירהמ קש ונקז ליז רשא ה"ומ ןואגהו ,('א 'יס ףוס

 ןושרג יכדרמ ה"ומ םינואגה ויה וירחאו .(ג"פ "יס ןילבולמ םיירהמ ת"ושע

 יבא אקארקמ לאוי  הייומו ףסוי תיראש ת"וש שב ןואגה יבא ןהכה

 לש 2 תוחא לעב הפי השמ ה"ומו ףסוי תיראש לעב לש וגרוח
 לעב



 אובמ

 "ריה הלא העברא) הבישי שאר ךואטש השמ היומו ףסוי תיראש לעב
 האר ,ףסוי תיראש לעבו א"מרה םדוק דוע אקארק ,הפד ד"ב ינקזמ
 "סם ףוסבו 'ג ןמיסב םש רפסה םינפבו ףסוי תיראש 'פ תמדקהב הזמ
 רזעילא ה"ומ ןואגה ןכ םג זא םהמע הולנו (ז"מ ןמיס ףוסבו חיכ
 בש כיחאו םינש המכ הפ ותבישי אוה םג גהנ רשא מ"דפפמ שייווירמ
 רואב ועיפוה םינואגה הלא לכו .(2 דובכ ותחונמ םשו מידפפל

 םתרות

 ביגס דע | 00"5 תכטמ 5קלקק ספ ופניסי גסכ םיווילט כזעיכ5 'כ ןואגה (3

 בע"רפפ ק"'ק וכיעכ ותכיטי ענקו סזע עסנ ךכ רסלו ,ק"פל סייט תכסכ

 סיסס םכיטכלכ כקעי קני סיחע כס לם ונכ סיס 'לוסו דוככ ותקוכע ספו

 בויסכס ודיעלפו וכ3 וי:ע דיעק כםלכ < לוסס ןעזנ לקלקק ספ לקנעו "וש

 5ופו "ץייכקע תוקידנו תוטיקשו לפס לניקס ["5,  | םכיס יכ5 סיוע .עדוכס

 נכס כפדנו ,לייוו י"לסעל םוקידנו תוטיחש תוכלס לע סיניד יםודיקו תוסנס
 לוקינ יכיד לע רפס ניס דועו ,ססעעל סככס5 סיקסופנ כ"ג לכועו סינעפ
 רנדוע לוסו ספדכ 55 סח ,"סקללקע ןיססנ5  לוקיכנס לפס, ססנ %לקכו

 'בכס קרכ (5"ע 'ט ףר3) סש יתפלמ סנסו ,ספד סיכקננס 555 סינותככ

 יתכססו, : ליזו כתכס ,וכסכ יכנס רע קכ סז ככס ןיקקכע ןידוכ יככר  ,יכסעע יתוסד

 55 לעלו ,ספ גוסככ ןיכיכ5 וכל ךיפס םלכםיפ ססע סיוע ןולנק יפ ₪65
 דע 655 ןיקקנע ןיפס לקלקק קייק ןלכ סינועדקנ רככ סיס גסכמסס לסלע

 סעטס יתעעסו .ןלכ דע ,גקכעס תל סכם* 56 ןכל ןירו3 יככ ועכ ונסכ ילס
 ס"ןע ןולנס 556 רוקיכ תוככס דעלס ל" 3קע* קקל* "כס ירוע ינל ןע
 רנוטע י5 פלו ,5קלכק קייקנ ןלכ ופכיד סיטסכ כ"ז \טקופקכלכופ רזעי5

 ךיכיר5 סקד סעסנכ ןכ5 :תוסנס ןע לתוי ןידקכע ןיקדס תועסנס יכפע סעטס
 ךןיפ ןכל ךכ לכ ןידקכע ןכיפס תוסנ תועסכ 3:0 ,סלרסס טוסס דע קותפכ

 ינכס לע ייגכ ךכע תירקו| ילפסכו .םייעיו ליכע יויגס דע 56 קותפ5 ןיכילל
 ונליעב ספ כ"וס ןכ סג סיס לוקס ל" ץ"קסעמ לודנס רספ כ"ג יתרכר לקפרק

 ,ןילסע פוטיסס וכפסנ ללונעכ ליז ףסוי םירלש לענו | "נכס ינניכ כ"סס

 עילקס סם ל5עכ ןכו .סקעע ןפכו לסנו ססיכפל סיעעפ סעכ ויתוכלס עיגסש

 יררפסס | ליז יכפסיכלק סנכש סיוע לודגק סכסס כרס ינפל סג סיפעפל וירד

 לטפכו 6וסס ןעזג לקלכק קפ ריִעְס יעכקו יכודנעו ססעוע לפוק סיסמ

 5סכשי סיחע םישיס ןולנס יכ5 סוסו) ,ק"פכ "לט וילסכ זייט תכנס סויכ ספ

 לפס ק'פסעב לוסו קייפ: 'ת יטנס גי" י3 סוי3 ספ רטפכם יכ%;יכלק לסועש
 סנט

 א



 . צ

 ד אובמ

 ןמ ןושארה רודה םהו ,יששה ףלאמ תישילשה האמה ףופב םתרות
 תובישי .תקזחהב ןילופ תונידמ לכב הרותה ןרק ומירה רשא םינברה
 תולודנ 0

 ויכ רבספכס ל"תי:נ 5"פכ5 ד"ע סכלקב עיס יקנס 'ד פוסו 500₪* סעשי
 ךלד יקס םעד יקס סייס יקס ועם ולכקנ סינפס סקל 5ענע םוריפס כייסל
 וכמ ספ ק"סס סקכפדו ('ס סכעסנ סלכסכ סזע סללו ,עדוככ טפסע יקמ
 ,קרונ ,טסוס סיסס | ,ותעכקו ותלות לע ףסוכ תונע) שש 5"[ ץילפעכ

 ןוססכע סי"יכ 'ג  סויכ ספ  רטפנו ,רנספ לעכו ,עקוס לכ ,לסומ ,רקכעו

 נייסכס סיס 35 יכקס םילודג סככו סילק5 כ"וט דוע ויש וכעזכו יקיפל גינס
 יג"נס ןסיכ .ג"כ ספ לרטפנו לסועו כ"ום קיכסלקק סשע ס"וע3 קסל* ס"וע
 לוקו 5" קייווסכיוכ3 יכדכע סיוע סשע ס"וע סלוכקנט יכל  נ"סכס סיס

 סש ניסו :םפדנו | ,קליכס תקידכ יניר לע םוליקנו םופירקנ רפס כייג רבס

 קכ הכיכעז< ססע יומע ולפס ןיל ךל ,ן"לסנ5 כ"וס יס לע סיעעפ סעכ
 סשע ס"וע לס סיכס* תוקידָנכ יתלפע ןכו, : כתכו ולינע קפלי םלוע רפס3
 כ"נ .וכפע .ספלו) ,יקיפפ כי5ש תכס גלכפ ק'קנ וספדנט ,לקפכקע טסוס

 ככפש ליפפ .ס"וע .נ"סלסו ,(נ"עת סדקלטסעל םופד קיכוט יסנז 'כ תעדקסכ
 ןולנס דיעלס פיס לוקו (ךיפכו זיוטכ לכועס) ,קדכ קיזפעו ,םיכס ןוקמ לפס

 סירפ6 שלק 'כ3 כ"ג וכפפ סללו ,סס ולפסכ לפונעכ ףסו* םילפס 3
 סענו -- -נ" קיס ו'5 ןפיפ סליקס תופירט יכס3ּ תוילנקע ןעלז "2 ןופנספ

 םיִכ5ַ .סיחע ברכס רילע םייפ סזכ קיתעסכ יפיפכ :ל"כס ןירסמ ב"סלסכ ענומש
 5קודסע תוקידנו תוטיסס יכס לע וסיכ6 תסכע ולפסל ותעדקס3 גלכפמ דול
 קס םלוע רפס לע3 כרס לע רגפ לק סש יכ ,(סיסת גלרפ םופר) סרפ3
 זיטכ .סיככ5 תופו5 יכס3 סנ זקלו סיניד יסודח לכ טקילש, "וש 'לס לע
 כו תוסוכ יכנס סעס וכ6כ ככ 6ינס לכ ן"כסע תוסנק ירנדעו ,ך"שסו

 ויככד ךילסס5 | ןוכנ סז ןילו | ,ןוכל3 סיקנופ כ"פעלו ,נוט יכ ספ 9
 סעס ינפכ וינפ רססכק סשע ינפ ספרו כ"ז 5"עכס ינעכ סיס יככ ,

 סכופ לס ספועימ סלודנ ל"זק ולעלו ,ודונכ3 וכ סלועכ ליפס לודנס לופס
 : סמ ר"תכע "סדועילע לפוי

 סכמו כ דס5 דיעכמ כ"ג ריעעס ל"כס 5קפקקע ן"כספ ג"קרס יכ עדו
 ס"ופ3 3קעי ס"וע ןולגס 300 ס"ס סלונקנש יכלו תולוכטל םי5 לודנ

 ם"פלס פיוס ףופנ תס5 סנופמ וכעע ספדנס ,ןספיטסלק שי סיניזכוס לפיזוי

 ס"וע סיפפוכס יכל 6כפועס ןולנסכ כיפס לש6 (ק"סס תכס סָפיִליִניוו םופד)

 לפועס



 תי

 אובמ

 לכ רשא הארוהה ה רודה ילודג םיבר םידימלת תדמעהבו תולודג
 : םהילע ןעשנ לארשי תיב

 לש םשטש החרז רככ םינואגה ולא לש םשמש העקש אלש דעו
 םימעפל ואבש רע םנויע םצועו םתדיקש לדג ידי לע םהידימלת

 .םילודנה םהיתובר דגנל ףא השעמלו הכלהל םיברב םתער תולגל
 ףסוי תיראש לעב ץיכ ףסוי 'הומ ןואגה ייבד ךותמ ןחבתו הארת ןכ
 ושפנב זוע ביהרה ופרוח ימיב .דוע רשא .(ג ליז אימרה לש וסיג

 גישהל

 נו 8

 :ל"ז| כ"נ 3תכ סםס ותנוסת עלעסכו ,ינתע

 -- ולקפכקמ 5" 935 ס"וע ףוכלס יכלו

 יתופר ינרמ ןיכע3 | סנירכלטסוקו ס"פידכק יכככ ןיכ עירכסלכ

 יכועכ ססעעל סכלס וכללע ןכוו

 תוסנסס כנס כש5 םיפס לוס

 ,5ילוו י"לכפ לש תוקידנו פוטיחסס יניד תונינס יכיד | וכתע יפדעכ רסס
 ענכל ןיע' רלכ סתיסס תקלס קליכס םלסכ -- ,רוקינס תכפלעו לוקינס

 סלודג סתיס תיעלעלס סכופסו | ,סנטק סנופ ספיס סנויכלעס סכולכו פוכול

 ,יפ"[ םללסיפ סשע סיוע ןולנת ליסכתו  ,לעולסכ סכועסס סנולס ןע כ

 ,ףיכטס לוקו ,ופע ועיכסס סיקדונס לכו

 ויככד = ףוסו תילכפו ,ולש י6סכ היה
 ,יסיקדונס לכ סע ליז םללסי6

 ןיפס .סיטוירס סעס לקפכקע סיטנל םונע קכ ססיריִּב

 כוקינס רפסנ ללעי סקועינו סעעטו

 קסע "וע ןולנס יכ  סדוסו, לנםיל

 סיקדונתו סינלקסס סכיתעד לע סלעי לסו

 קז ,רתו* לכו סדעוכע

 םיבצקה לכש אקארק ק"קב היהש ימ לכל סקרופעו לוס יוכנ סגכדל וניפ

 התמחלמב םידמולמו םיעדוי ,םימכחו םינכר המה םשד רשבה ירקנמו

 תופירט '5ס לע סירפס םלכ רפסנ סללקנ ןכ סנ סנועו ,ל"כע הרות לש
 לוקינס רפס ףוסכנ כיינ לנמכ ןכו ,ס"סעיו כ"כ קם  ףוס טייכ ןעישכ קפילס

 כסלס* גסנע תודופ לכס ץ"סכ סייניזכוס קעי סיוע 3כסע סיקספ ינש

 סנו  ,העסנס תועלנע סנורקלס נייס ע35ק סיסנטס ןע  תונקלע  סירסזמס

 ,קוסס טנע םלכ ןכו םילוקס סלע שלק תל ךותסל סילקננס סינסוכמ סע
 ןייסכ 65: כעכ ןכ 3קע', סותפכ לע ל ףוסנלו ,לעעטכ סלע ם"עיו

 : קזכ יךו -- יכ''ז

 ילפסנ סכוק5כ וכרנד לנכ ףסוי תיכלס כעכ ןסכס ףסוי 'כ ןולנס תודוא (נ

 ןולגק סנס  ,סקלק3 סוטכל ספו ,לקפכק יכודנ כע '3כ ךלע םילק,

 ס"וע ןולגס וינלל יססס ףכלע 5"עכ תנשכ בינס לקלכק ספ דלוכ סזס
 ,סקלכקפ ספי ססע ס"וע | עדוכס ןולנס לש וינ סיסס ןסכס ןוסכנ יכדכע

 רלנ



 ה אובמ

 ריע ק"קמ שנמרביל המלש היומ ןקזה ןואגה לש וניד קספ לע גישהל
 רוסאש ל לא ק"קב השעמ היהש ןישודיק קפס ןודנב לזרבה

 6 דקמה
 ןופגס5 ופסל םפסנ ג''פכ ןוסנס תריטפ ילסלו ,תויחל יתס ויסש ססיפוסכ דל

 ףסוי פיכלט פ"וס) ןסכס ףסוי '2 לש ונלוק יכ5 טיסו ,סקפלקע 55ו* ס"וש

 תוע יכסל כ"ז | סיעכס וכיככ תסל סתיס ןסכס י"> כס ופוקלו ,('ג ןעיש

 תספסעו ,עודיכ ןילכוכע לככס ס"וע ןולנס וכל ם3 סתיס רס5 סנוסללס ופסל

 סיסס גססמ םכילכערש םיכנכ יכ ספ ספסנו סעכ סתיס ןסכס י"כ 30 סיב

 כ"ג סיס תלזס סרכנככס סספסעפ תוכ5 ץע ףכעו .(* סרנככו סקיתע סספסע

 6קסלק יפכסו יכולנכ ש6כ0 סיס ןסכת כליס* ללכםי ס"וע לודנס ןולנס
 יתלנעו ,(5'ז ס'':ס 5ם וככ) סק6לק ק"דכלס םונייפ סלוסע ס"וע ןוסנס עב

 ס"יסס סקכנע 'ס 'ד סויע דסל ןיד קספ לע םיעותסס שלל סותס ועס 8

 סיוע .עדוכס | ןוסנס יכ6 ס*ס  לוסו .(ספ סונג תסככס תינ םקנפ) ,ק"פמ

 סקס '

 ,סייקנפוס ,סריפס ,ןיורוס ,יודככ  ,סוספשמ ועכ םיזככטס קתפשע ןכ סנ ליקש הארנו (*

 יירס) סיוטכ םרכזכק ,ליקנרפ ,קכרפ סחפשע כ"ג ןסכ הולכו ,ןק*עודו ,ןירפלי"ס

 ןמיפ ףוסכ סע סכושסכ פרכזנס ,לילכרש ,ןכרע תתפשע סג [וס ןכו ,'ט ןמ'ס ש6רכ ליו

 סוס סט לייוו י"רתמ ס"וטכט ד"פק ןניסס יכ ,ספ ררוטכ יסרמ5 כג5 ךרדכו) .ש"טיו רסק

 סט ןעיקת ילסעו ,סירחס סיכופנ ינשמ קר ,לייוו י"רסעע ןנ'ל ןסיפסו ,םוכוטס 'כ לוב.

 י*פרספ וכיכרכ סמדקוע קכוספ סיס ,ןמיסס ףוכ דע "סנע6, ליססעק רוכד ןע ונייס ק6לסו

 ספת ןכש ,"כ6רטיכס ריעלסו ןטקס, ופעיסתכ לכ סמ סכוססס סויקכו ,ןטדק סעורס לעכ

 ליחפעס רוכד ןמ ונייק תסלקו סע ןעיסה םלרעו ,ןשדת סעורס ורפסכ סוקמ לככ ועלע 6

 רסס לכורכ י"רסמ וכיכרמ סרחוסמ סכוסס ליה "סכמ6, ל'תסעה רוכר רע ,"סרפכס סלוג,

 ס"וטכ ןרדקכ סעכ וספדכ וללק םוכוספס יפעו ,ל";ה י"סרקמ סכיטס לע כיטקל סש 2

 ייסב סט ליסו י"*0רסמ סכוטפ הלססכ ספדכ ססו :,קז וכיכנזכ רוסל לי רסס סכורכ "רט

 י'רק) כסכ סש הכוססס עלמעסכו ,ט"כ ןמיסכ סש סכורכ י"רסמ פכוטפ ₪63 הירחסו ה"כ

 ינסעפ דועו, :סש וירכד קללו ,ןטדק פורס לעכ י"(הסמ וניכר לט וניד קספ לע סועסל סכורכ =

 םיפ סטפ ריפסל ןידק קוקפל סיסעדס קיקלד ,סעורפ ויפועורס רשל קסכומס כרס לע

 5 ,ספסוסס ןמזכ ןונכ סופירח סידעולו סילפלפמ ו:פשכ יידו יכ ,סוסד לכ קודקדע עלעפ

 לכ | ,סטספר ספוקכ סליפ לעיפכ סיקד סיקולסכו סיקודקדכ קרטעלו לקסיפל סילינר וס

 םורורכ םויסרכ סכ5 ,רוסיסס ריפסכ ןיסו ,ןידח קוספל ןי6. ,רוקיפק ריפהל ו5 ןידה קוספל

 .סעסכ סירעסכס ד"כע "סיקודקדס ךופע 6לו 5ססעעטד סיגופ סוטטפ ךופע פורווחעו םוככלע

 קללס סירקיק סיככדס \ קיפעקש קקדפ ליעמ פ"וט לעכ רפוקדנל סכוי 'ר ןוסנקל יפי0רו

 טעמ 55 סירכרס ס55 .לכש ליז ןוסנס עדי לו ,כייוו י"רק) סשכ ,(כ"ג ןמיסכ סט ורפסב)

 סופר סלנסנ סל ןיידע וכמזכס יפל סח ,ל"[ סכורכ י*רתמ טעמ קר ,וסלי לייוו *"רקמ

 -- .: (עודיכ נורכ י"רקעמ םוכוטסס רפס



 יי *
 יי : -

1 -- ' 

 אובמ

 קיקל וקספ חלשו .ה"מגר תנקת חכמ תרהא השא אשיל שדקמהל
 לכ לע בישה .(ה'כ ןמיס ורפסב) ףסוי תיראש לעב ברהו .אקארק
 וירבד 4-0

 ספלופפס ליכנס ןתוקו ,יקכזלס ןפיפ םיוס לעכ וכל ןקכס טנילנעלט ססלכל
 סכפופמס םסנכס תינ סכנ רםל ל" םעלקעי 'כ קיזייפ ס"'וכ לודנס כלס

 :קייפנ ג'יפ ןויס ו"כ קייס סוינ רטפנו ,קיפ5 ם"דק תכסכ סקללק ספ

 וילוענ יעיכ יכ ,רסל סוקעכ סלודנו סכות וכ סיס ןסכס יי ןולנס קדנהו

 ספ ועע ןתספס סיכע יננ) דס רקו ,נוכעו ךל דעפכ סכע ותויסּב
 ניסננו סל .ל'כז םיכככע 'כ סשע .ס"וע ןיכקסו רינכק סילעפ כו סונפ ריכנ
 תלע קלותכס ותכ תפ וכ ןתנ לוסוי ,ססס  סיעיכ  קנידעסו סקללק ספ

 םכסוכו תלסוכ ליס תסל סתיס יכ ,תכטע סנעככ יסתו ,ססלכ םנכילפס
 ,ותיככ רםועו ןוכ ןכ סיס לם קינל תיכ| דוככ יפל תינס ת5 סלכלכו
 סידיעלסכ סכלס םופקסלו ,'ד םלותכ ןיכסלו דעככו דועלכ לינסעס סיס ףפויו
 פ253 ,תופסלו ,וםלדע םיככ דועככ ץכפ יונק לכע ויכ6 וקסכ לשל סינלס

 | | רע סנ ספעלס ותניםי תל גסנו ,םירס רקועו יכיספ סיעכונס ,סילקיס ויככד
 סכז דועו ,קכס סיסעסע כתו' הפ ללכםי ת5 כ"נ טפס פוסו סניסו סכקז

 | פזע ססל) ,סיקסנוע  סיכולגו סיקידל סלכ | ,סינּכ יכנו .סיככ וייסכ  תופככ

 :םכות רמכ טילפכ עגכלכ לפכוע סיסו, ,(סס ףסוי תיקלס וקפסכ וסנרקסכ
 |  םלופ ץינקטו ,תוגוטסו תוללס קנפו ,גוט סש לתכו סכודג לפכ .סנוסכ לפכ
 סיס ,פקסכק ק"ק ככ | ךלפ .םירק לסכשיכ .ספו ריע סנעפכ סירקכ לסרב

 7 כס סניסיכ םקנפכו סנם סיטעסכ נולק נכו תוכיסיס יסללכע רפל ריעת סס
 דוד .קע5) ייקיפל ל'גס | תכסנ קנס | סינועשל כוקק סיני ענסו ןקז סכעפ

 = םפכו דיכס סיסס) : לז קסונכ וילע קקסכ :פ ותכלע ןכ5 כעו .(ל'ח ףוס

 ,סד6 לכע וינע פויס5 ףסויו ,הנש םישמחמ רתוי לקלקק קיק ספ סניסיס
 לע סיכולנו ,ףסו* תירס תונוסתכ וניכיע כילסו ,ללקםינ סקות ןינכס פוס

 " תפ פ"סכ תכנס טנס יג '3 סויכ רטפכנו ,יכרלפס לע סילולכו ,טפסעס ןפוק
 תלע ,סנונסו סכוסק קש5 תיכנלס ותנוז סנועט וכ ךועסו ,ןוסלנ יכנ םלכ
 סיעי לכ ,לימז םילככע סשע סיופכ רנכנס גיסכעו ככרפ ןילקס ת3 ףלכירפס
 %65 .סוינ קלטפנו ,תכטע סתיס סלענלו ,סילוס לוקכנו סידסמ תוניעגנ סקסע
 פשע [ןקתפ] ס"וע ןכ ןוטלנ ןטקס סניכ רכקכ סילעו ,קיפל ס"לט פנט יד
 בכ סיסש ,ןיכ ףפסוי סיוע  ןולנסכ  סוסכס ס"וע ןולנס לנקכ ססילעו ,סנכ

 - :כיע ,ייקייפ5 םייעס טנס ך'ז ,יד .סוינ לטפכו ,קקדל יפכנו ןייד ויני

 עדו



 ו אובמ

 רימלתכו חענכהב וירבד לכ בתכ םימיל ריעצ זא ותויהבו ,םש וירבד
 ,הלוגמ .תחכותב תצק כ'ג םש הבושתה םייס זיבעו ,ויתובר ינפל ןרה
 ל"זו ה

 ןכ סג יתפלע ןכו ,סס ותנלע ןנפכ ויכע קקסנ כסל "דיבא, ללופס יכ עדו

 וגכ פל סם ולפסנ ללסס קדכ קיזקמ 5ע3  ס"כספ ןולנס ודיעפמכ

 םירפל םפכ יס3 סזע סלכ) ,6קלקק קייקד "בא ספ ףסו* תיללט 3

 ללופ קל לוס סז לכ סנס ,(גנ"ק קיס ו"5 ןפיס תופיכט '5ס3 םוילגכע ז"לסנממ

 סלועע סכפפכ 55 לכ5 ,לוס 3כ יכ וככע לדונכ ול וזירפס רש6 רוככ יוכיכו

 רויפיכ יכ= ,רב53 סתביפמ .םירכ קכ ספ ריבל5 םויסכ סדעס יססל תעכסס פ"ע

 כלסכ ןכו ,5קלקק ספ סינסוכ סיס 55 ויכפ ינפלסו ויכפפס פולודק לכ3 סנו

 3כ דנל3 לוס ייסיס דסויע ד'35 ססיכע תוכנ5 ,תולודנס תופסקכ סדוסי ילע
 עונק ר'3 סיכפפ ויס כסלו כס5 לכ3 קל ,םוחקעסו ל'עס לכ לע לנוכס
 וככ5 5 ריעס רשל רספ ןולג כ"ג כיעס ךות3 55גכ סלו ,םוקוסלו ןודכ

 ,סלכ5 םללס כ"ג לוס סיס ,סיִנכּכ סכופ ןיכלס5 סניסי ספות כיג תויסמ
 ורכד 5 וכע לכו ,ולוכי ויפ 5עו ופ>* ןיפ לע .רם5 ןידו םד יכינפ 3

 כלוכעס יפכ | סיעונק ןיכיד יפ3 ססכס סתעדק סדקע ונעתכ לקללק ספו

 תעס כ'ג 5 סיס סניםיס ם523 זל דעע לם5 ןולנסו .ספד ןמיס סקנפצ

 סככו ,ןידו פדכ סיענוכס סיכיכעס לכ3 רי3ס ופ35 לכ לע דוקפל סלטעסו
 סיכפסכ ויס סדעס יככ5 לכ סגו ,סדעס יסלכ תדוקפנ ותעעסעל סילס וש
 כמ5 /693כיפפ יסלכ .סיכולנ ססלס וס סיכס ספ ויס סיעעפלו ,ותנע פיע קל
 לכ ויס זלו  ,סכירלסלו סלומ לידגסל ,וע5על סכיס* םפופ סיס ססע רסס לכ
 ,הוכככו סלב ,ססדוקפ5 סיס ויסו יסכככ סיפופכ סיעונקס סיניד יתנס
 סיפונק סיכיד יס סענכ6 כ"ג סתעדק סדקפ ססכ ויסש נלכפ קייק3 ןכו)

 קכסו ,וסיכ5 יכד לכס לע ללונד ןיקוקז יפ םפר3 סינולגס תועכססב לסונעכ
 סיס סם סיסס ?תניתע םיכס קק ,כיע3 דקויע 35"7 ססכ סיס 55 סע סנ
 ז'כ וכ .סימ ינניסב | פייפכס םיוס3 ללונעכ םוכככס יסיסכפ לכ כ"ג םפות
 דייב .םויסמ סכפפנ סיס ללס :גסכפ ק"קד פתכיתע םיכ ןע סיוע ןולגס פודוס

 ליוו ייכסע *עי3 סג | ,זנכשל םופכל לכ3 סנ סדקע וגסנ ןכו .ם"ע* ,סש
 עפ ןכו = .ססיתוכופתכ לפוכעכ לנוכ3 י"לסנו ןטדס םעוקפ לעכ י"פלסנוו

 תועוקמ סנכס כ"ג סש סקש 6'גק ןפיס ףוסכ לייוו י"לסע ת"וסכ דוע
 ספ סיכסוי ויסע ,לנכנעו ,קלענככיכ | ,פזפילק ,לכ*וו ססעו :ללכםי םולסקע
 עוכק> ןס :סנלכ ןתולישנ סיגקוכ ויס םסינמ לט6 סיעכס ינס סנ סיפעפמ

 סניסי



 אובמ

 = | ןתונו אשונכ אלא ,הכלה קספל יתבתכ אל ליעלד אה לכו, :םש ל"זז
 "  המו ,םימיל ינא ריעצ ,יתלחתה ןכ רשאב ,עקרק ג"ע  ויתובר ינפל

 , .- ₪> רזגש .

 /  ,סעודכו ןיטודק קדסלו פלוס תוכוקלו ,סלילסו ןיטינ ןפיל ןסו ,ופלעכ סנישי

 < יכרכ .5"נכס כ"ג .ולינסו ,ם"ע יכסס ןפ לתוי שקזח ססע דסלכ סיס לכו

 :(סיפל ןפיס ףוס ר"וי ע"כ ויפוסנסנו ססע

 - 55 רייכל פופ .ללכ רכמ כ קייסס סקנפ3 ןכו ספד לסקס יסקנפ3 הנהז
 < ש"עלס | וכינכ וסינ לע לכו ףסוי תירלט לע ןסכס ףסוי '2 ןולנק

 | | ספ תעלס לוס ןכו | ,"56רשיִכ .סלכוס ספ ולינלסש, ססילע נסככ קכ | כ"ז

 ₪ יס סז  לונענו ,רכככ 5תכיתע יסלכ רותנ קר קלכק ספ סינסוי ססינ

 4 ריעעסלו םוקוסלו ןודכ סלשעסו זועס כ"נ  ססל ויסו ,סתעפסעל סירס סלכ
 < לפלפיכ םוכוט תוכקת ןקתל סנו ,ספד סדעס יניסכע ףקות פ"ע ,סכס לע םדס
 0 כס תוטיקט 'כנ יכ 5520 סכסו .עודיכ ססיניע תופכ יפכ ללכס ךקולכ
 | תופנ 'כ ןע'ככ סע סקידכ 'לסכו ,סנעזנ ספ כ"וט סיסש לקללקע "לס
 =, ססקסוו סט 3תכ ,תונופפסס סוקפנ רנעל רכעפ תרככס סעונ ינג וייט
 < תועוכ 'נע לנס ילע ,6קפכק ק"ק3נ אתביתמ שיר ןייכ ףסוי ס"וע ןופנס

 < | | ,הי36 ללוס וילע רכז ללש יכס .ם"עיו 'וכו וכ יסכססו .יוכו ירדסכ יכועםד

 | ספ פרנס סדונלס רפס לעסנ כינ לנכס ןכ ועכו .לתכיתע םיל כפות קכ
 "אתביתמ שיר ןולנס ידי לע סנוססו סט ויכע נתככנו ביינס תכסכ לקסכק

 "\ לע תכנס ר'נ5 רלותס יכ ןיגסו עדס סז לכעו ,"וימי ן"כ ףסוי כ"לסועכ

 . 2 חד ג וכנפכמ עכו ,רבַכַב רונכס רלופ קר סוס סינעפכ
 - ןולגפ .ססו -,רודס ילודנ יכנס 5ע סם ירפסנ כיינ יתילרס סזנ אצויכו

 < סחע ןופנסו (5'ז .ןיככופע ס"כסע ןתוס) ןיכמעכקנ 5כיפס ןסכס קחני
 4 .ןוכסל ופכ ססינס כש5 ,קק5 ףסוי יפו יד סםעפ לפס לענ יזנכס5 רזעיכמל
 = ,ףסו* םיכלס >עכ וקינ ייסכ דועו כ'ז ייפכס וכינכ םופ יכס5 וכריענ דוככ
 < לקיכ ופעסו ,250םיכ סלות ץינרסל ספ לתניתמ יש6כ5 כיינ וככקתנ ססינפו
 / ססינט ולטפכו ,ןירו םד יכיכע ככ כ"ג תולוסלו ןודכ ףסוי תיללס לענ סע

 = .ץלנומפ ס"כסע וקתמ ספ ועוקענ לנקפכו) נפש תכשכ ןוסלרס ,ויניכ כ"ג

 = ןנפ לע סג| ספד קיסס סקכפנ סנסו .קיפל ו"תש תנסכ לטפכ יכםסו גיז
 . ת5קמ .ונפפמ .כ"פעלו ,יידיינל, כפופס ססילע סג ללכ לכזנ 55 סתרונק תנלמ
 = ומיכל כתכ ןופלכס לע ,"דיכ5, רונכ ללותכ ספופ .סג וגיכס סילנסעס ילודנ

 תוספדקס ס"ג םחשכ קזע סלכ) ,5קפלכק קיקד "36 סיזם סנוסתנ סיינס

 ףימכ



 ז אובמ

 אלה יהכלהכו הרותכ וז יכו ,ונבו דוד 'ר תא םירחהו ברה רזגש
 ןיד תיב לע ררתשהל אלש ,הרושב הז לע ודמעו ונמנ  םינומדקה

 רחא יי

 ופעכסס3 עסוסי יכפ יסודס לעכ  ןולגס כתכ יכסס לעו (ט"פ ןעיס ףופּכ
 כדס | לעב כייג .בתכ ןכו) | ,פקפכקכ רייכל רכנפעס סיסס חקל ףםוי 'ם לע
 .('ע םוס סירפס תכלעפ3 סילודנס סס וכפסנ םייריק ןופנס וליגסו םולודס

 וכתוס סוקע ספ 55 לם5 ןיככוכע סילסע | וגיככ סנש ללעפ סזע לפויו

 ופכע לע 3פכ כ"פעלו ,לקלכקנ פפניפע .םיכ כ"ג םויסכ לקיפס י"כ ןופנס *
 י'סכ דוע סיס תלזו ,"סקללק קייק3  רי35 סיסקו (ד"ג ןפיכ3 ותכוסת3)
 סכ כ" לוס סנס תעלנו .סש סכוסתנ ללונעכ ףסו* תיללס לע3 ןוקנס

 לע וניככ לוסס יס ףסוי דופ3 ספ רי6 תויס5 סדעק יסלק פייע סנעפכ

 יכולגו יעכס .לכ5  ןוסלכסו םלקסו וליסנו לודס ןקז סיסס --- ףסו' תיללס

 ייפ סנוסכ תונתמ רפס לע סעכססכ ול כם6 סיכוסלכס סלסעס ןנ ,ולוד
 ןולגס ועכ רכב 5פכיפע שיכ5 קכ -- ,סנופלקס סקפדסכ סככ םלדעס לע
 דיי5 .כות3 תוככנכס רתככ ספ םעיס לסל ןוסלכס ןולגסו ,ףסו* תיללס ל

 סיס ספד סרעס יניסנעו יסלכ ככ תעכסס פ"ע לינגסו ריעס לכ לע דפויע

 'כ לרכעמ 'כ- סרקכס ל": קמל* "3 ססכע סיעסי ס"ןע לודנק ןולנס
 "כו די35 סכקתכ סיס לוסו ,סיקסופס ילפסכ עדוכ ועס לם ,םלוניס

 ודל לוס  ,לילגסו 4 לקללק קייק3 "לכו ריינלכ לנקתכ כייסלו ריעדסכ ק"קּב

 סקכפ3 רלונעכ ק"פ5 טינט ססכע ס"כ ':  סויג ספ רטפכו ,וכ יכש ישו
 : ספד ק"קס

 ולפס ךופע וכיסל רט6 יפכ סנסו ,ףסוי תיכ5ס לעכ ןולגס 55 סכופנו רוזחנו
 כ60שי  תולופת לכ ולוד ססלופע ןסכס ףסוי וכיככ | סיס דנככס

 ולעשי ןסכ יתפסו | ,לייז ל"עקס וכיככ וסינ ועכ סללוסס דועעו סלוע ןופנל

 סיליכע ויס סיעו קכזעפ תונכלס לכעו ,5לוס לם6 ככ רנד 3יססמ םעד

 כיסס לוסו ,סיקללס לכדכ םיפ 356םי לסלכ ,ססיפוקפסו ססיפומלס וימ5
 סנו ,סלוס לם תדכ סכלס כלכל ,סלוככ ספשכ ,סלנק סכוסמ ססע דסק לככ
 ליעעו .,(טימ .ןניסו ג'ל ןעיס ףסו* תיללס) סילט5 תכידע ליס זעוכ ץרמע

 תכלס וז 'ס לכד ותלע וסכד ,('ו ןעיס סס) סערנופ 3 כס6  סנוועלפ

 סגו ,סלונס יכיע כולע סיס לש6 3" ליפכסנ וכיככע לודנ וככ יפו ,קלוּ
 ךיד קספכ וסעד כחוכ3 עיככ* לוקס וכעע םקינו 'יעק 'יקספ לדס ליז לוס -

 ,(ז": ןמיסכ סש) ריערסלע 58553 רי3 קסני יכ ןולנפ וכיכ םי5 ןיכו ונינש
 סנו



 < לודנס כלס ינפ סיס סנידעסו ?זלעכ ק"דכ5ס ןסכס ספע סיוע ןופנס 3כ0 וכ3 |

 ל
 39 | לע ,הרוקה יבועב ימצע סינכהלו = ,הרצלו יל המ לבא ,הריזגב רחא
 | | המודמכו ,הריעבה תא ריעבהלו תובכל ,אקארק ק'קבש ןיד תיב ינקז

 ל

 : 4 5 ניטס [וסו  ,ויתולסס | ויכפל ץילס ןיעיככ ת6שע לעכ לודגס ןולגס סנו
 / | ילודגע הנכס דוע ןכו ,(ז"ע ןפיכ סס) ויכנד לכ לע תקלג סנופס ןק תוככ

 ג . 0 -) -- : סם ולפסכ ןייעע לכ ס6כ* רספכ ,ולוד יעכסו

 < ,קעכפנו קלופכ סילודנ סיככ יכס וכ ויסס וכעדי לנכ ,ויפודכלופ5 ענוגס המו

 , . כד 'ע ק"ס סוינ לטפכ לוסו ןסכס ססע ןלס5 ס"וע ניסלס דפלס
 ו ןייד ןסכס סופנפ ס"וע ןולגס יכסקו ;(ספ ק"פס סקנפ) ,ק"פ5 ו"עט

 < סעלט ס"וע ןולנת תשל קתיס ויתוככע פסלו ,ק"פכ סיעס טנס זיכ לטפכש
 3 .ונכ לשלו ,ףילס סלט 'כ סשכ ללקנ סיסש  ,כונכ ק"דכלס יו5 תיכפ םיל
 6 ןולגס םודע יפכ סח) ,ל"ז ל"םכסע וכינכ ןפס סיס יוכס קפני "נס

 3% סיטנס תועסכו ,5"קס ינ תולכ סיפכ5 תוניס ןיטינ יט ולפסנ תוילנלנ ןפכז
 = | םיכפ3 סללסל יתנתכס סענ כ"נ סללו ,ד"קס 'ם פולכו ,ניקס 'ג םוסכ
 [| | גינס ץייכ סוסנס סיוע ןולגסו .(כוככ קיידדלס ףילס | םיילסע ןולנס תודכותכ
 7 סופנפ 'כ חספ 'כ סשכ ללקנ סיסס ן"כ סספ סיוע .ניסלס י35 סיס
 | סעכססכ ל3 לסל קליו5 .ק"דכ סיסס לכסכ סשע ס"וע ןולגס 55 סיס ?וסו
 [[י 3 סיוע 3כסל סענס סידועע לפס לע לטיכ תכידע יכולג ןיכ ריכמ תנסכ
 [ "כ קספ ס"וע 5"ללכ סכסכ סשע ספג, ע"5 סתס ספו קלולס ק"קד ןסכד
 5 - סכויד ןויקיק לע סיעולס סכוי :ייוע \- לס ושינ סיס סז ססע ילו יז
 < קסילנ קיידכל לסלוו כיפע ס"וע ןולנס לם ויתוככ יסקוכ ויכתס ססינס ויסס
 לפס ןנו ,5"נלס לם וקינ ץיוקוס ל"גכ ססנפ ס"וע ןולגס ןפס סיסס לטיכד
 .ייכסע ןולנס לש וככ ,ליז לסלוו לולס סיחע ועעכ סולעו  דינכ ססלופעס

 = לולנס ןולנס סיס ל"כס ססע 'כ לס וכסקו ,סנודלפמ ס"לסע וגינכ ןכ ץניפ
 9% סינש וי ןכ דע סינס סייכ ןכע | לפקטיכ סקופ ץינלסש כז ססלכל סיוע

 , ך'גכ 9" עטילל ס"וע ןולגס כלס ינל לוסו ,ןיסטנול קיקכ ויפע 55 ףסליו
 0 .ם"לכס סוכיפ ועע סולכו םוכככ 'סנ לע "סיכס יפ, ס"סעסעכ סכדלוס ק"קד
 7 סזע ס5כ) | ,קייפפ ס":0 תכסכ ל ספדנס ,סיעלז .לדס לע
 ו קליולע כיל .סדוסי ס"וע לודנס כס סיס ל"כס ספע 'כ כס וכנו ,(סס

 == תעדקסכ רפוננכ ."דוד םפכ,.'סו ,יןסכס ספכנ, כיחעקעכ ןסכס דוד ס"וע ןסלדס

 = ק"קע .לעככוכ ןסכס ףלפוו 26 סיוע סכמס ככס וכ לנקש "סכספ יכישי 'ם

 ירלרכ



 ,אצי הנממ רשא ץראב חינה אלש ותאישה ובלו ,וחור לע : =
 םיידג יכ  ,םינועממ :ירמ 'יל יראשו | ,םינויגש ודיב אוה לבא | - :
 יבג לע ויתובר ינפל ןדה םואנ- ,םינרק ילעבו םישיית ושענ| חינהש |
 השלש הנממ ונדמלו ,םש הבושתה ל"כע "ןהכ ףסוי ריעצה ,עקק |
 תיבהל םגו רודה לודנל ןיאש םינומדקה ןמ הנקת ₪ םיי ₪

 ןיא רשא תרחא ריעבש ןיד תיב לע רותשהל. תחא ריעבש
 םתדוצמ

 רככו ןיכ כ"ג לוסש כתכ ססו ,קייפ5 ס"סקפ פנסכ ןי5כ33 .ספדכו ,ירסרב

 ססלופעס ליכגסכ רככו ןיכו ,לכוטלסו גקונעק ק"דכלס םככיע ןנמפז יל ךופגס סל |
 תועט יכ ספ ררוע5 3נסו) .לקללקפ  םעליקעי 'כ קייל "כ  לודגס בלש
 יכרכע ס"וע ןולנס3 ףסוי תיכלש לעכ וניקז לע סס סייסס ,סס סופּכ ה .

 ףסוי פיכפס לעב 6ל יכ עודי לנדסו ,"5כיוו יטלונעע סיסס, ל'ז ייכ .ןופ 2

 ,פקלרק ק"ק | ינטותו ידיליפ ויס = ססיכס יכ | ,לכיוו יטרוגמפ ויס ויס |

 וכטפכ ססינס סנו ולכיוו ינסופע ויס 55 סלועעו ,הפד לסקס סקנ3 רלוכנו
 תונית י3 ךכס סכופו  ,עודיכ ל"ת תכסכ ייסש לכ*ווע םולינס סדוק 39"

 דכנו .ןימ כ"ג .לוסס כתכס סע סילקללס סלוסכ ספוקפ = יילכיוו "סלונעמ <

 קיסס לעול ןווכס פוס וילעו ,נלוכעס . ק"דדלס םלליע ןנלז "ל ופגש"

 :(עדונכ 6כיוו יסכונענ -

 םוספסע סכלס סדוסי יכע ללשכו ספ קז וכיכעז5 דוע םי סכ6 לכ - הנהו
 ףסו* תיללס לע3 ףסוי לט ועקזמ) ססש סיסקיתעס תודגככו .תולק*

 ריבגס .בכס םנקז | סס לע סילרקנס וכריעכ ספ ך"סכ תיכ תספספ סספו "1

 ןופנס לש .וכססו ףסוי תיללט לעכ עזנע סיסס ל'ז ץיכ לנכס יל סקלופע
 ספ גיסכעו ש62 סיס לוסו) ,קעלש יכינע לפצ סקפקקע ע"כ עסוס* פ

 סי'עפ ןויס :"* ספ לטפכו ,ףילק קחלי יל ר"3סס ןוקנס יני3 סכידמסו 8

 םיִס 3" סוסס ,דלכנמ ןולגס תוילגקע ןפלז סילפל םיכ תספסע ןכו (
 תועש ןיטינ .3יט ולפס3 ל6ונעכ ףסו* תירלס 5עכ וניככל דכנו ץכ כ

 ןוסגס תספשע כ"ג ל5ענ זככס5 תכידעכ ןכו | ,5"* קי | ןיייז םופ3 סיסנס |

 כס ךנטכ5 םונידע לכו ךכפווס ק"קד ד'35 סיסס כונ5 לסעס עסוסי סיוע יד

 טנס ןודכ לסיס לול 'ס3 תספרכס סנקכסו סלודנס ותכוסת3 ועכע 5ע ריעס '
 ףדכו 3"ע 3"ע ףד3 םיע ,ףסוי תיקפס 5ע3 ןופנסכ דככו ןיכ לוסס 2-2

 : תעכ סזכ ידו ,סנרס דוע ןכו יניע נ"ע
 יתוכינו



 אובמ

 היה שנמרביל המלש 'הומ ןואגהש (ב | .(ד םהילע הסורפ םתדוצמ
 ותבישי גיהנהל םשמ אציש םרטב דוע ןילופ ץרא ילודגמו ילודיגמ
 ולדג ןילופ ץראב םידימלתהש רקעה אוהו (ג .לזרבה ריע ק"קב
 םוחללו בל ירקח םילודגל ושענ רצק ןמזבש דע ךכ לכ וחילצהו
 דוע השעמלו הכלהל םיעגונה ,םירורב םירבדב םירובגב 'ה תמחלמ
 ושריו םמוקמ תואלמל םידימלתה ומק םתריטפ ירחאו ,םהיתובר ייחב
 הברה םידימלת ודימעהו םנל ודמע םה םגו ,םתלודנ תאו םאסכ תא
 תא ואלמ רשא םינואגה ישאר םה הלאו .םהיתובשומ תומוקמ לכב
 הדוהי יברב המלש 'הומ ןואגה וירחאו ל"שרהמ וניבר ,םמוקמ תא
 ריעב ישי 8

 לפסנ כינ :טיס 2653 תסלופע תלזס סכקתס יתל5עו סירפסכ יתוניבו (ד

 תנסכ לכו: ק"קע ןענלסכעפלק ןועעמ ס"וע 3כס רנקס לטיס לול
 5ידכ יעכס ז5 וילע וקסעתס לש6  ,לווינק ק"קנ רדסנס טנס תודופ ז"כקת
 '5 ד סס קיתעס רכנסעסו ,לוסס לודס יכולנו יפכס לכ דגכ ננ"רפפ ק"קד
 ונקפ לם5 סיכועדקס ילודנ תוקת ע'דפפ כיעס לס לסקס םקנפע יו ףדכו
 "35 ןוק ועיכמי ללו וטזני 85 סידיפי ו6 סינכ סלועו 32 לכס ורזנו ודעעו

 , פכט ם"סכ תקזננו סכועס קרזנכ וכזנ תלז סנ ףלו .כסל ר"ג 35 ססלס
 סקס ןיסנעעס יכנד ויסיס לסל די ל6 דייככ ןיק ופוכיס ןיפכועסו תועקסס

 וסקנ סעפ כס םיפ יתול> סי כו ,3םסכ ןילכו ,רנשכס םלחכ סילטכ

 םניד יכ יעכמ יפ לע סכיפ יכ ,סיסודק תדעע לדכס ול םכוע סוס ,םוכעל

 ועוקמכ ץוס תכסקננ :םפי רספ דייב 55 :םככס לכו ,סכותכ 3סוי לוק לשל

 םולוד יעכס וכת וז סנקפכו ,עעםי 5לו סלכי 55 פוס לוגפ ,וכעזכ ]וסו
 תותופכ ולגד 5ע יש ,ססיכנד לוקנ עועסל קכ יכוננ  ,ססיכיז סיכוטסכס

 סע יטלכ ףסלתסכ ,קייפכ 3" תכס3 כ'סלו .ססיתודלותכ ספועשכ סינוקכ

 רעיס תינכ זככטל תוכידע 'קד3 ןקתכ זככס5 תוכידע יסככפו יעכס וידסי

 ופנו :סזכ סיכועדקס תוגקמ סט וסדפו וכזפ ,6זייעכיוו כיעכ ססכ סיס רסל

 םייככסעכ | ףוכלסו = ,כ'ז לייזפ 5לועס ס"ועכ ףוללס םלל3 סותקס לע סט
 סייועכ ףוכסקו ,טלופקנלכפ קיק ססכ ךלנכייכ ןלעקילעז סיונוכ ףומלסו ,ןכיל

 סשנ סייקנפופ קסע ס"ועכ ףוללסו ,5זייעכיוו קיק סס3 סיעעד דסו ללרםי
 רעוס ופולכ סככ ויס לם5 ןכ5 ינולנ ללס סנ ועתס ססיכספו ,6דכל קייק

 ,קייפכ גיפס טכש כ 'ג סויכ סנס סיעבכ5 לקלל כוסו ,סש פוייפליוו ק"קכ
 סט סניםי יככ יעכס יייע ניירפפ קייקכ סעפס רוע לינס סכקסה ססדקתכ

 ףור3



 ט אובמ

 שוביל 'ר המלש 'ו לכ יפב ארקנ היה ינשה הזו)  ,ןילבול ריעב
 ש"רהמ םבר דגנ ינשה שירהמ ארקנ היה וידימלת יפבו ויבא שיע
 ק"קב הבישי ספות כ"ג היה ופרוח ימיבו .ל'ז ל"ישרהמ אוהש ןושארה
 ,הילשה לעבו ,ןמינב תאשמ לעב לש ןבר היה אוהש עדונ רבכו ,אקארק
 ומא יבא אניוו קיקד ד"בא אפור לירהמ לש ובר םגו ,ח'בה לעבו
 ריעב 'ה השעמ לעב יזנכשא רזעילא 'הומ ןואגהו .(םינקז תרטע לעב לש
 ,אקארק ק"קב ותבישי עבק וימי ףוסבו (טיי "יס ףסוי תיראש ת"וש) .ןנזופ
 רבחה ןב השמ וניבר 'גהו (א"ח ףוס דוד חמצ) בובל ריעב יקצריה מ"נהו
 ףסוי מ"גה ופיגו (ק שלרסיא השמ 'ר םשב ארקנה לרסיא לארשי יבר

 ץיכ ו
 ףופלס תעכסס3 ןוספלנו םללכו ,יד סכופנו סיטודק סככ סדעס לכ ףול 3
 תפזס סנקסס ססדקתכו וילי יולס ילתפכ סקככל ס"ועכ 5תכיסע יל לכוכס
 לע 63 זייעו ,סולססו תעלס יכפע סלועל טוע* 53 דתי קזקו ןיעל לסקכ

 ספ 5םידק לכסק תולעכ סתוסס ,ןסכס ןועעס ליג לשל סלכו סש סותחס

 ;ןכלכס ןע קפעס סנ סס 53 ףוסנו ,"ק"פכ ניפס תכשכ | ו"3י טלופקנפלפ

 כס5 ק"פכ סייעס ספכפ יכ '3 סוי> סס תסנכס תיכּכ ליירפפ קיק3 זלכוסש |
 תפס רתיכ ,ליכס סנקפס סעפס דוע קזס5 56לםי יכודנו יעכמ 75 וללועפס

 ככזנו ,סס ירפפ3כ לסקס סקנפ3 סינותכ3 ללעג הז לכו .זעו ףקות לכ
 תוכידע לכו ךנפווס קיידכל סיסע 3135 לסעס עיסוי ס"וע ןולנק תנוססכ כ"ג
 דע לע ףד תלקסע סס לםיס ופ 'םכ םופדכ כ"ג לכ לם5 ,ךלנסנס

 -- 1 קו ידו ,ם"עי ס"ע ףד תכקת
 וסלדע םיכ סיס כשל כ" ל"עקס וכיכר וכלולעו וכלוע וכחע ןואג (0

 ,יסדלומ | כיע 6קסלק ק"ק ספ לפפ | םילכו לתכיתפ | םיכ5 עוכק

 דע יססס ףכלע תיטיטסס ספעס תכש ףוסע ספ סקלז ותעכסו ופלופ םעסו
 יכ :,סזפ סויס דעו זפע ,סלונס יכ3 ככ לש ןכל לוס ,סליליכ "כס ליס תכש
 ויכנדו = ,ססילוזפ תולכס לכ 5 פלשי תולופס לכ3 ויפוללוסו ויקספ וטספתכ

 דסי כשל וכלק י"כסע וכיככ םעד דגכ רנ5 55 ,ססעעלו סכלסל ולנקפכ
 קענכפ לע לנס לסל ףסוי תיכ לודנס וכוכק ךותע ,וכינפפ ?ש5 ךולע ןמלסס

 ס"עכס וכינלו ,סיידלפסס וניפונל יקספ 5ע כולס לע ויתודוסי ךעפו ,סילוטס
 יקמס יד לכ לע הפמ םלפו  ,וקלק ייילסע לט וייס דוע ליס לזלפסו סק
 קסע יככד לודנס ולפס ךופע סוקע לכ3 ססיפע ףיסוס לש5 ויתוסנסכ ע"שס
 ,('ג .סופכ 6ייטק ןפיש לינלס םייוט) סילוטק סענכל לע פוס סג כנס 5

 קלוסו 2



 אובמ

 ץריה הנוכמה ילתפנ מ"גהו ,אקארקב ףסוי תיראש ת"וש לעב ץיכ
 : ריעב שלאלצב קחצי מייגהו (ד" ןמיס א"מרה ת"וש) אטילד קסירבב

 רימדאל

 לסל סיזככסלס וכיפונכ יקספ יפ לע סיעעפ סככס ע"םס לכסעס לע קלוסו
 6ינכס םערכסכ ןניטקנו ,(זייעק ןפיס ק"ופ לוט סשע יככד) ססיככ יכבנ וכל

 תפסע פייוס) ,וללק יייכסע וכיככ דגכ לכתכ5 כשסכ לוקס יכפע ,סוקע לככ

 דנג סגס 655  ,(דיוי ע"סל ופערקסנ סידנע ירפנו וזייכ ןפיס ףוס ןיניככ

 לנסס ופט לתיסו לוסילנ כם5 סעלש לס סי לעכ ל" ל"םכסנ וכיככ םעד

 3סכמ סעכ 5"עלס 5ש ויתולכוס כע םיעעפ סכקס גיס ללוד יכעסס לע

 ויפופכוס לע ולס תלטס תכופנ כוש גיסס לוס סנ ?יעכסו ,תפטק םכות ורפסכ

 םיערס לס ועכט 656 רככ סזנ סג ,וכש לפיסו לוסיפ3 נפכס סנכ לייפכסע לש
 יפט לכתככ 3םסכ ל"םלרסעד ג"עלו ,5"פלסעכ 5כו ,ותועכ קוספלו וילמ5 ךליל
 תלומ 5"עכס כנקס רקפכ וגס -םיסו רוקיפ כנס ל" 5ןסש | ,5"ננכס רנכ

 לפיפו לוסיפ וקיפעס ליסקסע ?ם סידיעלתסש תסעעס סיס ךכ יכ ,ולס תלטס

 סעכ .פיכס ןכ לע ,םלטס תכומ ולפס לנססכ ?ייעכס דיל ופול ופינסו ולס
 ספטס םכות כפסס 63 כייסו :וילע גיסעו ל"םכסע לם לפיסו לוםיס סיעעפ

 כע נוט גיקסכ וגס לפיסו לושיסנ לייפכסניס כפכו ,ליז ליטלסע ןופנס דיל
 כנכ לַכ5ַ ,5"עלכס | ןולנס דנכ 5203 לוס ל"םקסע ןולגסס םלעכו ,לייעלס

 סקיפו סיכלופ םוכלנ3 ץכל5 סלומנט 550םי םונופפ לככ טספפכ רככס וכנפכ

 ל"נס | סיעשי כ ןולגס ןוסל) | ,ל"ז פייעקס וכינלכ קוספכ זנכשלו ןילסעעו

 : (5:סעַכב סופד סייע סייכק ףד ס"כםס ולפסכ ןיוקוס
 סיס ללס) ,ץלוק יפע לע סעכס לם סי ולפסנ סג סיעעפ סעכ לכת ןכו

 5יעלס 5ש ויפולכוס לע גיטסש ,(ס"כסס לעכ ןולנס יעינ םופדכ ןיידע

 סל ,סיכפ ול לםכ לכו פ"ספ ןכ סנ ועע קכוופס סיעעפכו ,זעו ףקות לכנ
 יכס6, :ליזו 3תכש לתיכוע יכיר טיכ ןמיס ףיס ןיכוסד קיפ םייםיכ לעגודל
 ר"ע כסכס ,ופט תלטס םלופ 'סכ ימנע גיטס סיילסעס ךיל יכ דנוס סכלס סיככדס

 ₪ילוסל יסנסכ לוס טוספס פיעלו .יוכו ןייסולע י"כסנ ססכ סילעסנ י"לכסנ

 יתרעלו ,סקלכקמ ס"כספ ל"כע לככ סכנכ ל53 ריתסס רס5 סכס לם וכלע
 היכיעב = ללו יכיעכ 55 סכפ יכ5 ץפ עפ יכל סיכודנו סיעכס ן3 ספ

 פידסכ וידיעלס יכ וכע6 .סכסו ,ניסס5 ןווכ לוסד ןלע לסל סכס לע ילרונו
 פ ₪5 יסלפסו ,יכ סדוסו סיכפ תולל3 כנדס לנלנתנו ,יתנטס סתיס ילעש

 סנו ,ילס לפיסו לוקיק תוסגסכ תנייע | ללו ,ימע גיססכ .ךפעד לע סלע ךיל
 כ



 י אובמ

 ףסוי תיראש תיושו א'צ ןמיס אימרה ת"וש) ןילהאוו לילגב רימדאל
 ןושמש יברב ןתנ טיגהו ,(ו"ט 'יסו 'א 'יס ל"שרהמ ת"ושו זי" "יש
 אריפש 0

 יכל סנש סיקנדס שלם תעדי לכו ,ןילוסד ק"פ3 לודגס ילפסכ םיפל 5
 סינג סע רשכ יועע ץיכ יתק5קס 555 סלעכ 553 סילנד 5תילועס יסלרמס
 תע6 ,ניססו ,סילכסעס דגג ן"יסולע י"כסנ) יככד  'יס* ללש ידכ דוסל יל
 יתככזס 55 לכס ךככ ךכ סע 535 ,סלעכ 553 תרס5 סת5 סנס יתעעס ךכמ
 ךנסו וכיכיכ סקוט לכגו ,דק5 סכס לש ונכע לילוק5 יתנפכ 555 6ידס3 ךעש
 עדפ ןעעל סלופו .סמ ל"םלסע לייכע ,"סכעפ לש סכיסיכ םקנפכו ,וכלדכ ול
 קיפעסל יפיפכ ,פוס ןכ פייפקס לע לייטכסע וכינכ תקעלכ לכ יכ רקי פלוק

 ןינעצ סיכעפ טסשוק דקל לודנכ גיס לם6 5"עקכס תכוסס ןכ סנ ךיכפל ספ
 6"נכס "וס  ףוסכ לוסו ,ועלעכ ל"םלסע סע סילנד סז> קקלט סלט סז
 ופ עידוסכ דספ לודנ 32 פלע ל"עכס ללסכ ססס ,ר'" תולכ "לק ןפיסכ
 סיכעול .סינכ לשל ספילוע ןידכ וכט תלטמ תלותכ לינעס סכקק סז לוס יש
 לעו ,ופט לתיסו לוסיסכ ןכ לנעכ לש תעסכו 5טילד םיכסע .לע סז3 ןווכש
 סיכנס לוס יע ינסעפ, : כעלו סכעו וי55 ותנוקתנ סם סיעלס לעלעפס טז

 ,דסל סכס לש ונלע סילוסכ יתכפכס סעכ יפכווכ יע | לעו יכלכ ספ עדויש
 סלו ,וילל יתכוכ ספיס 55 יפדוכ ולס לתיסו לומילכ כנדס ו5ע 55 ספד
 יתנוכ וילעט לעול ופופ סיעסלפעס לע קכ עספ יכ ןיפ ללעכ 55 וס ?נעכ

 סילפוכו ופופ סיליכזעס ססו ,ססלפל יפילכ לכו סלותס דוככ לע יתסס יכלש

 ,ךתלעע נפוכש ועכו | ,ךפס3 ולס  לפיסו לוסילכ 55עכס לעו5 ןידס תעכ

 חלנכ 95 וכיפס .סילככ וסוללפ סל לוסלס יתנמכ ספיש יככד5 ודוס סכסו
 ס5 3יססל יל ןילו ,סספכ לעו סעלע לע קל קוענ5 ססכ ןי6 ןכ סלו ,5לכ =

 לסי ,ןיכעס סז< קק סלקתע כתכ 65 ספו ,'ןכו םוכלסכ ינספק5 קל ול3 5
 ,יככמ .סירכרס יתיר ס5 ערוי פ"ישסו ,וכ ןילו ופופ ןידסוקס יע יקסלו ,וקכ

 ססולס סכס יככילו וכ סדעע ופעכמ ל50 וכ קזסו לקל ןינע3 סלסת3 3תכ סו
 םוסעל יל סע | ,סכטק .סעיריכ סזכ ויככר י55 קיפעע סתלס סעו .דלוכק תס
 .סס סכופתכ סייעקס ליכע "'ןכ לכעוס 65 ס5 יל יולו כען5 05 5 יול

 סינכס סע קדגס יכ ןסכיו לרוק לכ סלכי ןעפכ תוכילל3 ויכנד יתקסעסו

 ָתלְקְס לקלל קלו לק6 ןינעכ ולס .סיולכ סכססכ כייטלסע כתכ סעלכ יכ ,סזצ
 ופקר5 3וכ3 כ"ז ליעכסו  ,ןנוסכ ויקככד ₪5 ןקפו לזק וכע "פלס גיססש

 כ'ס6 לכד רסלכ שפכ סוניע ידי ל"םלסעס .םל 5יכס5 סלל 55 ותוכתוכעו
 סזע



 אובמ

 תוביתנ רפסב הזמ האר) אנדארוה קיקב "םירעשה אובמ, לעב אריפש

 בור ןמ תובושת כיג אצמת םשו ,ט'פ ןושלה ביתנ גארפמ ל"רהמל םלוע
 םינואגה

 פ5עפ דוע סכסו -- .ונלכס סע וכ  דינס ילכע ךקכ סכעעכ וכ גיססו סזע

 יכנרּכ תנק סנ סינעפלו 6"עכס לע פוגנטס סעכ גיססס ספ ןילוקכ "פי 'ּב
 פע סס גיטסש כ"ק ןעיס ףיס תופילט וכל 'פכ סע לענודל סלק  ,סידודק

 ּכַתכ זייעו ,6כוד יכעש לע םעד דנג לקסכ ולס קית 3תכס סע ?"נכס
 רפייכ סידידלו לטוז סכקכ וסל ומייכ ע'יכד ליס סכסס ותול סנס ל"םלסנ

 עעסת 55 סתלו ,6כוד יכעס לענ י"כ רנכ לקסכ וכ5 לסכס לככ 53ק3 קיל

 'סכ לנעפ סלווו םייכ ןעיס ףוס | ספנס רינ יפכ ספ רועו ,כ"ע יימככ ויכס
 סינססכ ןיל יתעסכט סילקעס יפכ סינווכמ סנילס סיכיד סיכסעד פלטס פלוס

 וס"ע ןנ:סנ סס | דועו ,ם"עי "כיעססכ 6 לקסכ סכ | ל5פ* 5 סייגק סופנ
 כי 55 יכ ,קיפעפכ .555 וכילס םעלס ,וכס ק"תכ סייולס קיתעסמ ס"'לסעו,

 ,ןוטללס ןיד ףוסנ ויע ןפיס לסנס לכ 'פ3 סם דועו ,"וכקדקדס סע לכ קדקדל
 סשו | ,יסנוככ כנד לו ,ססינס כע קלוקס ולס חיתכ ס"לסעד סילכונ כוש
 ' דועו  ,"וקפועכ דכ* לכ סכוע ועוקפכ ודונכ חיית יכ3ּ סייכסעו, סיע ןעיסכ

 וכיריכ סכ ןיפ יפדוכ | ,לקס5 סככ ולס סייתכ סיילסעו, ויע ןעיפ ףוסנ ספ
 כתכס סעו, זייע ןעיפכ ססו ,"סיפכ יככ קולסכ יכיעכ כמי 55  ל35 ,תוסעכ
 סיפכ סייכסעו ,'וכו וקעועכ רכ* לכ וםעע םידסכ ךיל5ט ולס ק"סכ ס"לסע

 55 ,סטנפו ססלענ רככ לכ5 ססלעכ ללשס סכיתסכ יכייס לכד ץכתכ סנכ רכס

 סיילסע כתכס סע3 סינספ כלו, ג"פ ןפיס ףוסכ סט דועו ,ימככ וקעועכ דרכי
 ם"רסעו, זיפ ןעיסכ ספ דועו ,'וכו "סיופ סשכ יכס ילכ3 לוסלכ ולס ס"תכ
 ספנק ,כעול סיס סלו ,סיפכו סעמ "53 יכררעס יכנרכ לקסל כפכ ולס ס"תכ
 ןוזש ףוסכ סס דועו יכיע "סיכנוג 325 וע5ע ךעש לכ5 ,יתסקסס ,יריּכ ליס

 קלסמ סללו דיכפס 55 לקיעסש ולס ק"תכ כתכ ניז ס"כסעם יתל5ע כוסו טיפ
 "כיתסכ ויכע ךועסס כ5 ,טיסכ ילכ  ,לופיככ םעע ינד פלד לוסיככ סיכם ןיכ

 כתכס סענ ןכ סג 'יעו ,סנכס סזכ ללכ דוע 55ע' םפסעסו ,םיעיו לייכע

 פיקו ,ירלע לודג ססע םילסו, תכקתעס סכוללס ותנוסתכ ליעכסכ לייפלסעס
 -- :ז'ס ןעיכ 5"עלס ס"ופכ סספדכ

 ופעדכ (יקפ סיסס ליז ל"םכסע וכיככ לס וככדע סיס ןכ יכ עדוכ לנכ הנהו
 55 ות5 קדלסט נסחס סוקנ לככו ,ויפונוטתכ ,יקלס כלכ וכלו ,ויפופכוסכ

 כז ףסו תיכ לעכ וקפק יייכסע וכינכ ןולגסל סגו ,שי5 סופכ סינפ לסג
 סמ



 אי אובמ

 ןואגה ידימלתמ ויה אוהה רודה ןמ םילודגה בורו ,(םירכזנה םינואנה

 ינש רוד םהו 0, "ט ןמיפ ןימינב תאשמ ת"וש) ןילבולמ אנכש 'הומ
 ןמ

 םישי) ,"וללקס תולטפנ סינספ כלו, סיעעפל גפכ וילע סגו ,סינפ לסנ 5%

 תוטוקנכ תוטק ויכע לנרט ללעפ סזע לתו דועו ,נ"כ ןפיס ףוס ססנס דיג 'פ

 לע סנו /(סט ןילוס3 םייסי) . סיכסס ופעדקס ףוסכ | כ"ג .סזע ספלו ,סינוש

 קז לעו תנט3 ספלכס ספל לוכלכ וליפסס סעכ ,ןכ כתכ לוטס לעו "פלס

 לפיס וכ סכועס ונסנס סעכ קיגטפ ללו, (נ" ןנויס ןילוסד ק"פ .םייסי) בפכ

 סעכ ןכ ליססס (* ,םייח חרוא רוט רפסב וארק ןומהה בווש יפל

 יכודל םנקסע 3פוכ לוסס סוקמ לככד כתכ סס  ותעדקסכו ,םייללס

 לוס ןכש וקנס  סלועקו ,סכלסס תכקסע ליס ךכ לז ם"פלס 5

 סיכסס לוקס י> סע יכ ,ןכ וכילו ,י'סמ סשנל סכלס לוק וללכ טקס

 סעכ3 לוס ןכו :סכלס רנדכ ועע סיעיכסע וכל ןיל ונקכל לכ5 ,ויכל סע

 ןולגס ודינמס סכולו) = ,ל'כע | יוסייתווכ ןיגיסנ 5לד לפיסו לוסילכ םועוקע

 סיכסעכ ונפנל סוקע .לככדוו ךפסכ גפכ זי ןפיס סנוסתכ ןויככ תלסע לעב

 לודנס = וכיככל .סנו | .(יזנכס5 םוכידע לכ3 סילוטס לעכ | וכנו ם"לכס יל6

 לכו ,סקילפ .ת'5ע/ןידכ םוקיפכ וילע .קלוס .סיסו :סיכפ לס 55 ליז סיינעלס

 קיפ שיש סס וקפסכ גפכט רע סעונ תעדו סלות םעד ותעד לע ךפפ- ךכ

 ,סכלסכ יפיכזש סוק5 םדקעס םיכ .ןיכנ> סככ ספד, (נ"ע ןפיס ףוס ןילופד

 דוינלכסו = ,וירכרמ .סיסכ = לינס .גינפס .סגו | ,סיס .סלותכ לודג ס'3ערסמ ףלו

 ,"תעגפ יריס רע יסקדכו ,סלופכ סיכפ 5ם5 של עייע הינע גיסס 65 ןכ סג

 ויתונטס לכ סע יכ  ,סזס ןוזקס לכמ תופכל 6לפכס סכסו | .סזכ ידו ליכע

 ךועספ שלטו עועסכ ל5סו סינססכ לכס ליז לייפקסנ וכיככ סולש ויתורסזל לכו

 פיעוס 05 ,ולט תלטס תלותנ כפכס סעכ סייפכס לם  ויתופלוסו ויקספ לע

 ,ל"עלס וכינכ לט ויקספע לוס לכ זיז ףל זוזכ וכ םיס 62 עעוס יכ ,סעופש

 557שי תולופס | לכנו | ,סוקע לכ3 ותועכ סכלס סיסתס ליז | וניכר סכז ל3כו

 ליפלסנ .וכינל יקספו ,רינוססל ןיכו .לקסל ןיכ ססענלו סכלסל ויקספ ולנקפכ

 פככ .ללס תיככ סכפס קספנס ועכו | ,יפט ףירס יוסד ג"ע5  ופנקפכ 65 ל"

 סיעםי 'ל ןולגק סיקללס םי5 רנדכ לולו ,יפט יפירס ילעש םיגד ג"עס סוקמ

 תונססס סנג כלכ ולגקפנ 55 ןכ ועכו -- ,סס ס'לסס וקפסנ ןיולוס לנס
 ססעס :

 סניקש סינכרס ןע שיו, סש כסכט ויט ייפכ ןניע י"רסע ש"ועכ כ"ג ללעס קזכ אצויכו (*

 :כ"כע "וסו6 סידעול סיפכ ילעכט ינפמ סעט סינסוכו ח"וס רוטכ סורקמ 'יפס סילור



- 

 אובמ

 םתרות רואכ ועיפוה םהו ,ןילופ ץראב הבישי ישפות םינואגה םינברה ןמ
 כיג וליחתה זאו ,האלהו יששה ףלאמ תיעיברה האמה תלחתהב דוע
 ;הכ ל.

 לפסס לע ,(נסלפע ליכסע לס ויסל) 50593 ריי סייס ס"וע ןולגס ספעמ
 ןכינס סיס לוסו ,סייק סיע סוכיוו סשכ ו5 ללקק לע6 ולונקנ סלעמ תלות

 ךטעכו | ,ןיכנולכ לנכס 'כ | ןוסנס לש ותכישיכ רקיכ ועע דעלס 5"עכס לם
 סזע ספכ) ,ללכ סיקסופכ וכננ לכזכ שלו  ,גכמ םוכיווס ולפס סכסכ ןפזס
 סעכ ספלכ תפטס תלופ 'םס לנ6 ('ו פופ סיכפס תכרעעב סיכודגס ססנ

 רנכנו לקי םוכיפ ןכ סג וילע לנסתנו ,569ש* תולופס לכ טספתכו סיעעפ
 לע גסלפע לטיכ כקעי סיוע .עדוכס ןולנסע כקעי תסכע סשכ ללקכ דלע

 שוליפ ןכ סנ וילעו ,םלטס םכופ 'סע לולקס כיג ספדנ דועו ,נקעי קס 'ם
 םירפס םכרעפכ סילודגס ססכ כיינ לנועו כזעיכ5 קסעד סש3 | לכקכ רק*

 -- :קז3 דו ,י'ד תופס

 סע | ,ךולע ןסלטס לודגק' קונפס ןע סנ עעפ רכדכ וגיעפע קיתענ התעו
 ןועטע  ,סלוגס יככלע דעסכ כלול סוס לם5 ,כ"ז פ'עכס וכיככע תוסגס

 ויפ לע ,וכופכ סיכלוס לפכסי לכ לם5 לכפנו לקי לוכמ ,ספוגס .יכ3 לכל לק*
 ןת65 ז5 | ,סיכדעס לכ וקסי ונעע ,סילועס ולוי וכעע ,ולוני ויפ לעו וס:

 סכז סקוספ סכלס סיכועס לכ ופלעי וכ יכ  ,סזס סויס דע סלוע לולפ
 תונפ יככע ,ותכלסכ ןידו ןיד לכ ופלעי וכ  ,סכותס יכס סוקפס לפכע  ,סלורנו

 תוסלעל סנס םיסו םיפ לכ ספלסו 15 יכעו | ,ופלוז סיקסופ לם ילפסכ דוע

 5כ3 יקנ תויסל וןיכע ,סדועפלו סלופל סדעס 503  דועעלו  ,סלכוסכ ודי
 סט רש5 ,סעד סכו* ע"סכ טרפכנו ,ויטלפעכו ךולע ןחלס3 סיללעכס סינידס

 ןינסלו ןזופ כיעסל ,פכיעס לכ כלכל ,ופול סילטוע (זייטסו ך"סס) יופסו ןסכס

 כסלו ,ססימע ןעשכ ל5כשי םינ לכ םפ סלכוסס ידועע טס ססו ,סעועש
 לכ 525 סנספנ ךולע ןסלסס לנקתנ ספס ,5לופס >לםי 05 ,סזס קנטס לכ
 ללענ לכ ותפכק5 וקעמ סלס ? עיסס יכנסע י-קל ול סל לודס ינולנ
 סלוקנ סככס וז '5 לנד וכותכ לולעכ סדעק ילכ ססכ ןפיכ יכ לע ןיסירפ

 לכ ללונכ יכ  ,סיכעל טסוק וכ כיטכו סכעכ סז לע ,? סלותס תוענקע לכ
 םפס וספסיו | ,ו3 סיענופ סילכק .ספוע לול5 ותללנ דיפ 95 םדח לפס
 ,לעננ ותיטלכ .סיסו ,סזס .עייטס לכוג סנ סיס ןכ ,םעכנע וכ לולע5 םפוחע

 יכוע לכ ותללקל וסעס יכ סכעפ סלו ,ופלקתכ ןירלוע ולפי ויכע סג יכ
 ,ססינפל לטל ךולע ןסלסכ סיסלופע סיכידס לכ ולנע יכ ןעי ,לללסיכ תולרוס

 יככע



 ₪י אובמ

 ףוריצב תונידמה ישאר יגיהנמו ינזור תפיסאמ ןילופ ץראב דעוה יתב
 םהו ,הכלממה לכמ תוצרא 'ד לש צ"ומו מ'רו ד"בא םינואגה םינברה

 תונידמ

 לכולג סלק ל36 ,סינוקסלו סיכוסלכ סיקסופס ללט ילפסכ ןויעו שופיק יל

 יסיכולגת ססעו ,קסופל וכנקכ וכ5 לכו ,ודגכ5 16 ודעע סכוגס ילולעו לודס

 יס יכ ןעט ספי ס"לסע ,ל"ז ןילנולע .סילסנו .(6ייעכס דיעלת) ספי סיילסע

 סוס יככ סותסס לפסכ לוסס יכפע ע"ש 'כס ךופע תורוסלו ןוד5 כככ לספמ
 5": לוס סק ןכלו ,ופעלו וסקס לע ןידס ןיכי ל5 וכ %לוקסו ,סעט תעידי
 סוסו ,סיכוטס יכניס .לדסכ ןכ סג סינידס לכ ו3 לולכ סיסונפס לפס לכו
 ץוכי ןעעמ לפלער פעעמ | כ"ג סוקמ לכ3 :תכו םלש רתי3 םירכדס ביפרס

 סגו ,סייעקלס .םוסנסו ע"פס ילכד טיעסס תועוקפ סככסכ סלולו וכ %לוקס

 קספ5 ולפס ססעו ,ססילנדכ לכס קספו סתעדע כ"ג סטכ סיעעפ סנלס
 דעללו דועכ5 559ם* םולסק לס סילועק וכיקסס קלכסו 16 יכעו ,סככס
 סינופס וילס5 סיפנס סיקסופס ןכו עיט לפסס יכ סכעלכ ,סיסונכס רפסנ סג

 סלכיו ,סקועיככו סעעטכ םופיס לס5 םופיח ןיכיככו ,ססיקכדכ ד0 סיעותמו
 םלפע לוסס םוככס לפס ןכ 55 ,סילועס ןולל תוללע5 ךפס לככ פעו ןעזס

 תועוקע תלקנו) יעיס 263 לכס ףסוי תיכנסו לוטס יכנד ךותע סלעסכ וילד
 ךסננו ,סיטכדע | יתכנו ספוקיטכו ססוללק3 םונכס לפס דועל5 סיפע וענק
 ,סבכ וסי3ס 5עכ גפרפע סריפס וסיכל 'כ ןופנכ יפיכ סנ סינכ סיעי סז ד

 --/(סש ותעדקסכ ללוכעכ לטוז וסי55 סס3 ופקק לם6 וילע וסוליפ לנס ןכמו

 ,סוככסל ןיכו ע"סס5 ןי3 ססינסל ףלוע סכפ ליז לוס ןיככנולפ- ס"קסע ןולגסו
 סיילסע פייוט) סכוסתכ םוליפכ כפכ ןכס ,כלכ ססיקספ לע ךועשסל סלל לו
 ססיפוכעטנ | סיכיד | ילע3 וכיכססמ סילרכנדס לתיו+ (ס"לק ןעיס | ןילנולע

 יככדע ןיס יכ ססכ ךיקלסכ י5 ןיפ | ,סיםונכסו ע"סס יכפסע ססיפויללו

 סיקרפ יסלככ ססס ,ומפכ סילפס לע ןיד קספ לם ןיננו דופי סוס דיעעסל
 קפ תוכזפ ופ | לוסילס ם5  ריתס5 ,ססילנדכ סילסככ סינלו ,סיכנומ סכיסו
 תועוקנ3 סס דוע נפכ םוטרפב ע"סס לעו | ,לייכע יכ"סוע3 ךפסכ ו6 ,בילסס

 דוסי םוכנכ ו"קו ,עייסס י5עכ ירכר3 יקסע תויסכ יכרדעו ינסכעע יפי סיכוש
 סס קכ ,רס5 סעוכע וכפנ 65 יכ ,ססיכנד תודוס קודקד לע ספלוס הזילכ

 קרני 55 סיעעפ סעכס | ,סירלפכ סיטקלכ סיכנדע סירכוסע ,סיטקל) סילנד
 עייטס לס .תוסנס יכמ תיטקסש סעו, סס דועו ,(6י" ןעיס ףופ סע) "סלונס
 יקסעו יככדפ ןיפ ינוס6 ,וי* ףיעסו די" ףיעס  קייכק ןעיסכ ידדסל ילפמד

 רפסכ



 אובמ

 לירהמל םלוע תוביתנ 'פב הזמ האר) ןילהאוו אטיל איסורו ןילופ תונידמ
 בשחש ינפמ הזו ,תוצרא השמח הנמ םשו ,טיפ ןושלה ביתנ גארפמ

 ןילופ

 סינעעפ סנלסו ,סינכ סיקלקע לנוסע סותס לפס לוס יכ ךוכע ןק'סס לפ3
 ינולג וכ סלולו ,(3"'ק ןעיסכ סש) ,כ"ע "כנומע קרני 55 דכפכ קדניס סע

 ןיע:  וילכדמ וטכ ללו ועו ףקות לככ ע"םס זועפ3 וקיזקס לוקס לודק
 ססיפונסוע תועוקמ .לכ3 ססיכע ולנקו ועייק סיידלפסס יכ עודי לנכו ,ללעסו
 יכ3 לכ לט ןנכ וסע ל"  ףסוי תי וכינכ לנסעס תעככס יכל קוספל
 תדוכע לעכ ןולנס כי ופינסו ז"5 ןעיס סכוספכ וכלפע עיעכס םיינכ ,סלוגס

 לכנס 655 ,ססילוזפ םולכ5 לכ סיזנכסלס סנ ןכ ועכו ,ד"ק ןעיס יכופלנס

 רלעס סיכלוס סס ז5 ,ע"םסנ ויתוקנקנ קכפמס לע קנוס 5"עכס לש5 סוקע
 לכו | ,סלונס יכנ לכ לש ןככ כייג לוסס  עודיכ "ערס = וניככ תעלכס ילסל

 ןעיככ תלשע "וס לעכו ע"עסס וכינר ססעו סיכיולעסו סילודנס וידיעכפ

 56קםיכ תופלוס ילוע לכ ןי3 ויפולכופ ןיפסל ולעלסס ?יילסס לעכ ןוסנסו

 לכ םוקוסכ ססילע ולנקו | ועייק סלוגת תולופס לכנס ססל סתכעס דע
 ,סיסונכס ילפסנ 5לו ךולע ןפנס 'כס ךותע ססיקספ לכ 5 ןודכו ססיתוללוס
 תָרילע רפשו| סס3 5לקנס לודגק וקונח כנס לסל ןוסללס לוס ע"עשס וכיככו

 לנזועס יככד לכ גשילו כפכ רלע סרטו "וס ע"שס 753 ודיעעסו ,"סיכיע

 סניסו קניפ לכ לע כיינ קדקדו ,סכוכמ לע לכס סט ויתוסנסכ ל"עקס יככנדו

 ,כיפיכ ןסו לקפנ ןק ,סלטככ '5 תופ וכיפל 'יסי לכס ליז 5"עכס וכיככ לס

 ,(ויימק ןניכ סינ ת"וש) ויל גתכו סנוסתכ ק"גס לעכ וגינכ וילע סעתס דע

 טיעטסס סע "נכס יכנד כטיכ ךכ לכ ע"5 קפד סנלו סע לע עדי לכ,
 ויכפק יייכס יכנד ךופע קז ןידל ותקפעסכ זל רכ5 תש 6כ ילופ ,"ןיכק, תכנ

 תנכְסכ ,ךכ למול .וכ5 סיסככועס ועכ סנוטתנ ןידס כוקע לוקסכו ןייעל

 ע'עסס וכיככ לש וקועיכו ועעט סלכס סל5קכו) ,ד"תכע יכ"ז  ויתוסנסע
 ייעו ,(5"פכס יככד כסיכ סוקע לכנ סכטס סעכ וסככ לע סלכ סעו יס
 וייכלק י"לסנ | סיכולנס תנוכס כתכס סע ע"וקנ ע"עסס תעדקסנ ןכ סג

 וקספי 550 סיס ספנוכ סנ יכ ,עיטס תפ וכנפס סע3 סיולכ סתיס 5"עלסו

 עדיו ףסו* תינס םוקיפ סע סילוטס לע יככד סלספ דעלע יע 05 יכ וכוסע
 וזי= לס ידכו ,סיכנפעס ילודנעו דועלפסע ונעט סע ןיד לכ לוקע וכותע

 וניכנוזכ כילשנ  ,תרכזנמ ססינפ5 דעוע פויסכ עיסס תל וכנמ סיכנדס סנולכזע
 לנק לע סלופס דועלכ סילוכו ,סעד .לולע סס וגלכ ספפנ סינעוס סינלס

 תמש



 גו = אובמ

 ואבו וצבקנ םלכ רשא ,וומצע ינפב דחא לכ ןטק ןילופו לודנ ןילופ
 אמויב ןילבול ריעב םהלש תועובק םוקמב הנשב הנש ידמ וידחי

 ו אקושד

 ,וכיקפ5 פלו פיל וריפס | ,וכפע יכירסנ ססו ,עיסס ךופע סיפלפלעו תספ
 'סעל תודגש יטוריס3 ל"םכסעס וכיככ .סג כיכו) .,5"כפ ,סספכל סעכ סיעלונו
 ללכ ךועפל ןיפס ספ  ותנדקסנ ע"עסס ךיללס דועו 5(, "ע כ"כ ףד ססיס
 סכלסל ויכוכסנ ספי ןווכ לכם ינפע סיסונכס לעכ ספי ס"רסע יקספ לע
 -- :ם"עיו סנישיסו קוגל םודלטע תולכתס ונע דיפת ותויספ ,ססעעלו
 וככס5 תונידע | לכנדו דיעס (זיכ ןפיס) סכוספנ ןעיכננ תלסע לענ ןואגהו

 לככ ןיכלנכ = וכ5 סירתכו | ,ליינלס .וכיככ | ילבד ססילע וכנקו ועייק
 סס סס םיעלסו ףסוי תיכנס וכיפוככ יכו (טיס ןפיסנ) סם כפכ דועו ,"וירכד
 ,כקרנס דכנכ ןיד3 (ג"ק ןפיסנ) סט דועו ,"סיפוס וכ5 ססיעיעו ,סלוע ידועע
 זייכעו | ,ז"פ .קלוס ל''ז לוסו ,לקוד סיפיז 'ג לייתסיס ךיללס סיינרס קספמ
 ךירלסכ ליז | םטלפיפ ס"כסע ילופ יפפ לנדס פלס לסלע ע"עו, סמ סיימ
 לוס .סנו) .,ליכע "ודנכ שלק סילסלו לקסמ יל ספינס תויככס סוקפכ סנ םיזכ
 ןפיס ףופנ סט סנופתנ סזע סלק ,סיסונכס יקפסמ ססוכ ופעד סיס כ ליז
 ךותע וקפסכ סז ןיד קיתעס | ו"לכ ספי יכדכע ס"ופ ככס סכעפ, 3פכש בייל
 קיפעע לוסע ,סז סכס לס וכרד ןכ יכ ,וכפע סיפכ ןיל כ35 ,ףסו* פי3ּ לפס
 ככדס סל 3 ןפוכ וכילו : ,סיס'ס יע  'יסי סיכוקססס 73 5לעכש סע לכ
 קוכיוו 55 סיס לנכו ,ןלל 05  ,סכלסס יפכ לפסס לע תולעסכ לוס יופל

 יללכסננכ קר .סנוככ סכעפ יתפלמ לכו | ,פיילפ סז ןידכ ל"נס ככס סע סילפד |

\ \ 

 ויעיכ כככש סש ולפסכ וכל דיעס דעס ליז ס"נסס לעכ ןולגס ןכו -- ,(לילע
 ל5כשי תולופפ לככ ססילע ופנקו ,תולללס לככ ייפלס לט ויפולכוס ונוקלפתכ
 וכסעכ .ססילפלו ,כיעל וילבד ונלכסו ,וירכד לכ ליז סייפרס ונינלכ קופל
 'כוס לע ןולגס ןכו ,סיינס ולפסנ םיקליס ללוי ונינל ומכ ילכפנ יכולנ סג
 סוקמ לככ ע"סס יקספמ זז .5ל לז לוסו ,ם"לקס לע ךכפ ינדעפ וקפסכ ט"ו
 ססנ וללק למל רסויע רוניסכ וילע גיפסו ,םונכס יקספמ .לככ וכל סט פלו

 ןוסנס ןכ ונכו ,סס ךלע ינדענ לפסל ותעדקסנ רפוננוכ ,"נוט סו יסוכלע
 עייעסס ידיעלפפ סיס ליז לוסו ועסוסי יגפ ם"וט ולפסכ סעלס יכיגמ לע3 |
 סוכיפכ  כתכו ,ל"ז ע'עסס וכל תעד יכספ לתוי סטנו | ,ןיככולמ ס"לסעו
 ינטכע בוכ יכלו (דיו* קלסע '3 ןפיכ ףופ 5"ס עפוסי יכפ פ"וס) סכנות |

 דועלכ יככד | ןילו< 6 ןעיפכ) סש דוע כתכו ,כיע "ע"טס ילסל קוספל |
 לכפ3כ



 אובמ

 רצות

 < ףופל דכיל לוכי ינכיפ סלק | ךלדכ וכ ןייעפ יכלס סיעעפלו ,םונכס לפס
 "  קחע 3כס לע תיסקסע סעו, (קיי ןעיס ם"ופ קלסנ) סט דועו י"ופעד
 :ולפסכ דועלכ יככד ןיפ ינוסל סכס גי ןניקכ םוככ3 םייככ ל" ספי יכדכנ

 .פ9₪ ינםיקסקמ ל" ע"עסס לעכ יכלו ילוע ןולנס ידיעלסע יכ5 יכ = ,ללכ
 = .עדוי שוק סיקלס ללו ,עיעסס תעדקסכ כפכס סינוכנ סיעעטפ ויכפ5 קוספכ

 ' ,םיעיו ליכע יחילע | גימסל יכונכ ןילט 555 םולמכ ויכע  תונטס י5 םי יכ
 .תוסוסלו .ןודלו  דפכלו .רועפפ ללי = תוכסקו  תוליכנ כור טספפנט ילקלו
 ! םילופס | וקו* וכפע לשםס | ,סעד .סלו* עיכ | טרפכו ,ע"טס יקפס 'ד ךותכ

 " םסילוכס וילע וקכסו ,כודס ילודנ יכס וללועפסו ועק ,קפיסו לוסיפ תוללוסכ
 יש פייע . קלכלק = סלול ספסכ די עיסס יקככד לכ םלפלו 5

 פ לס ןייעעס יכפל קלעסכ סיפלופע סינידס לכ 'יסיס ןעעל סיקפופו

 יז קיינס וכינכ למ ה ונתס לייגס דוד סיוע ןולגס סיס ןוטפלסו

 קנקסמ ד"'ו* ע"ש לע | ,"כסז ילוע, לקיס וקפס תל  וית תכסכ לולכ ?ילוס

 ₪3 יתכס ק"וע ןולנס לודנפ ןסכס כינ סק ליסס סנסנו ,ופוס דעו
 .כיפסו ,קפלס יכינע לע לש | ודיעלפ סיס לוסו כ"ז ץייכ .סיילסע

 ₪3 ופנקפכ סלק סיכונס יכטו ,לקלכק ק"ק ספ ט"י 'םות לעכ ןולגס

 'ונכפכס סע ס5כ) ,קזק סויס דע סייק וכ5 ססיפעו לסקסי םולופת לכ

 6 וספלנ ןכו (סס 'ד סקעסכ כקז יכוט לע ונינכ םודלותכ סללסכ
 לע .סיעסלופעס .סיכולנס ןע ע'טס יקכס קלע כע סג .סילקי סילונס
 90 ץכפכ לש6 ליז סיכולנ ל6שו לועס תיכו קקוסמ תקלסו ססלכל

 % ,וכילע סדסש ולידנסו פוסעל ופילפס סלכו ,ספעכפו ספקות דוככנ

 : דקסכ סידנע ילפ) ,ספפסכ כועכ םסעע | וכייס ססילולכו ססיסוליפ
 יש : (דיחי עייסכ

 4 ןילנולע סילסע ונינלט עדו לנכ לשל יכסלד ,תולרל סזכ אלפנזרו
 דע וכפנס רסלכ ,וירכד לכל ללכ וכל תש לכו עיסס לע רנת

 כ יוכי לפועס .ס"וע ןולגס לוקו קסנועס | ודיעלת ויקסל סק סנסו ,סלענל
 עיסס זועעכ קיזססו ,עדוככ יפכסכ יכולג ןיכ  סכעכ ףוסו ,זיווסעכ קיידכלס

 לכ



 ה ישי 7% 9

 די אובמ

 דכלמ ,ךלמה דסי ןכ יכ ,הנשב הנש ידמ תונידמה לכב ,ךלמה רצואל
 ךלמה תשא הריבגהל תתל םבל בוטב ובדנתה רשא הנתמה תכרעה

 םינינפ
 לכ דגנכ לוסס .סוקפכ ףל ללעסו ןיני וכעע .תוטככ ספל לש דע ךכ לכ
 יכינע לעכ ןוסגס וקיכסכ ךלע רסל ותכופפכ כסונננכ י5כפַכו יפעק סיקסופס
 ךנ סו ,סוכיכס3 םיעי  ליכ פיס כ"ס עכוסי יכפ פיו סספדנ פיסו סעלס

 ןמיכ3נ סס וכפסנ סז לע ול גיסס לשם קנסעס ןולנכ תנוסמ ןכ סג סוכ |
 סעו יקותעל .םכדכ יפּכ יספו יתיכפו יתילקו יכעיגס תיכע לגל : לזו בכ
 בותכל דוע ידי יתסלס סל רילס יתכספ יכול תעלכ ,וילע כיססכ ת"כע סקינט
 ת"כמ 3פכ רסלכ ,סכס לע רם תעיני ליס יכ ןשי ,סעוסע סז ןוכ
 ינב גהנמה יפל סיל ותייל 5כ  ןוכ ןנ עשוסי סרמ5 ללמפ5 יכ ועכעב
 ,השמ תרותכ ו'ח תונשל ןיא ךורע ןחלשב םפדנה רבדב ויצי וניתנידמ
 אפוקב אבר אליפ לייעל ונא םיבייוחמ ,םיחרכומה םירבדב וליפאו
 נסכ לפלכ ,רבר שרחש דחא םכחל ו'ח תודוהל אלש יאטחמד אריעז

 סינולנס סנ .יכ יתנסכ .כנכ רסס ,וז סלקוס סטספפכש סדעס לע זילפסו ת"כע =
 כבַדַכ יכ כתכס 555 דוע 5לו ,סז לע וקלסכ נפכפע לי"לסעו וכינפ5 ויסש |

 הז ןינעב ול יד אלו :וגיתעד ללוקכ תולתכ ונקנל סיניוסע ןכוע וכ ילש
 ,רתומ רוסא לע רמול ךפוס לבא ,רוסא רתומ לע רמוא ת"כמ רשא
 םא ןכ םא ,וניתעד רצוקב תולתל םיביוחמ ונא רשא תיכמ תעד יפלו
 אוהש הלודג אישוק חכמ הארנ רשא ךורע ןחלשב רתיה רבד אצמא
 ןלציל אנמחר ,יסיכמ םלשל וא ,רופיאה תא ריתהל ינא ביוחמ ,רופא
 לאומשכ ורודב חתפיו ,תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיאו ,אתעד יאהמ
 םינושארה לע תולודג תונשזר רבחל יתלחתה ל'ת רבכו ,ורודב
 ןואגהב ינא חטבומו ,םייח םיקלא ירבדב םינפ אשמ ןיא יכ ,םינורחאהו
 יתקסעסו .3'ז ןולנס ל'כע "ויניעב ערי אלש ,ל"ז ףסוי תיב לעב דיסחה
 לכל ,ןמ סכס יפ יכנד ויקכנדש ףל ,ןסנסו סלכמ ןעומ .סוכיכפ3 .וירבד לכ
 לכנו .כיעו ריע לכב ללקשי יעכס לכ | רגסכ רבכ יכ | ,ססכ סיס 65 עעופ
 לכ דנכ עיט ילכסע | 5"פרסו ייכנס  תעככס ילסל קל ךכיל סנידעו סנידע
 סע5 לעכ ןולגס ילכדכו  ,תוכסכ ןילו  סיכוקסלסו סינוטללס סיקסופס לש |
 רוביח םלוע רואל אציש רחאלד, תכט ('פ ןפיס ףוס) סנוסתנ קדפ |
 וטשפתנו ,ה'גחב ברה וירחאו ,ולש ךורע ןחלשו ףסוי תיבה לודנה |
 וינינו  ,ליכפ ,"סהירבד אלא ונל ןיא ונא לארשי לכ ברקב םהירובח =

: 
 וסלי



 אובמ

 ,אקארק הפ להקה סקנפב לכה ראובמכ הנשו הנש לכב םירקי םינינפ

 ,םירשי םיטפשמו םיקח םהל ןתנו םהילע ודסח ךלמה הטה הז רובעבו
 ובשיו

 סללו .,ויכיע סלכפכ ויסו ד"וי ע"ש לע ךישהו ז'טה ירפס כיג כולל ופי

 תדונע לע ןולגס וכסס סנו ,(יק ןפיס .קד5 סנ5 ס"וס) /ססיִכנדּכ ןכ סג

 כייז "נכס ונינכ תעדכו ע"סס קספכ סט ולפסנ סוקפ לכ3 קספ ינוסכנס

 ,ופס עייסס ןוילנכ | ויכוסנו ויסודק ןכ סנ כפכ ועלע3 לוסו ,סס ויתוסנסכ

 םדוכע פ"וסכ כ"נ סלקתו גוסס דועו  ."ינוסכנס יסולק, סשכ כ"קס וספדגו

 תוקוסכ וכל וללע כס5 דס5 .סכומ לע פולולע סס גתכש סי ןניסכ יכוסכנס

 לודג וכל יפ 5דק, סמ כתכו רסע כערעפס סז לעו ,ליז 0"ערכ םערכ פלש

 יככדכ יקנו סיפוס וכל ויעיע לשל םכלסיל ס"לסע ןולנס לוס 550 ססעע

 ותניכ כע ןעסכו סכועס ופול ךעק ךיל  דועו ,ןכינ יפט קרונזכיע .ס"לסע

 ונממ שרופה לכו ,סייס וכ5 ויפמ כשם5 5"עכס יככר רנכ סרכוע רנעיעל

 סילפל לעס ת"וס> ןכ סג ל ןולכע סללו ,סס ד'פכע "םייחה ןמ שרופב

 םיעקס םעלכס יכס5 ןינסוכ סיזנכסלס יככ לכס סמ גסכס נייק ןניס ףוסנ

 .ם5עם סע סינועדקס .תנקתע כ"ג וכ פינס סש וירנר ףיסנו ,ספפס עב

 .ע"לו ך"נפ סע סיס ליז לןס סג לס5) ןדוכ קייקד | 59קס סקנפ3 | בותכ

 סנס יכ, ,(סס "סירפל כעסו "ככ ככ תעדקס3 ל5ונעכ .סלנסו ויכת תנסע

 ,רפסוסו ,סש  תוכככס לסכ לע תכסכ  סיכולנ סעכ ססילע ולנק ןדוכ .קייק

 ןק סיקספו תונוסת יפ 5ע קספ סוס וקספי 5לס םלופע יסנתנ ססעע

 ךולע ןסנסנו ףסוי פינו לרוטכ כלונתש לכ 05 סינולקססע ןסו סינופללסע

 קפופ סיוט יפ לע לכו סינוכסלס ססיסלפעו ספעס לעכ 5'נכס תעככס סע

 ל'גס סיקסופס דנג 'יסיס  קנ\ סירחל טירפסכ סינעפכ 55ניס ףלו ,רסס

 ומנקו .ועייק ןכו ,סס  דיכע \ יסילכזנס סיקסופס5 יקל ססכ וסיסי 5 יז

 לנכו | ,קז .סויס דע סנידעו סנידע לכ 550 םי= םולסק לש סג .ססילע

 רפסס ףוסכ תוטעססנ) סנוספנ לילי תוס לע קסכועס  ןולגס .וכ) םירסס

 ענקיס סכזה ךולע ןסנסנ י"ג ן9 ספסד סע לכנר | ,(ניע .ב"יסכ ףד ספ

 ותערכס דגנ יכ סיק לכעול ןי6 ,ויכס5 .סיסנס וילע וקנס 5לו ופונכ .סכלס

 לנכ וניפלו = ,סנסע רכרכ סעוטכ .סיכ יוס ןופע .לינוס5 קספ ס5 ןכלו "וכו

 ססעע סיכססו סיקנופס תעד ליעקס םוסנס3 סיכסס סוקעכו ,רזוס ןועעס 55*

 יו כתכס סוקעכו ,סיפוכ ןינסוכד ופלס תולכלכ סכשע לכדכ יל יוס ןכ סנ

 +, ןינע לכב סכסמ .כנרכ ןתעלכסכ ך"םסו עייעסס 55 יוס .עיככס סנו ייסיכעוס

 סלו



 וט אובמ

 ידמו  ,רירחמ ןיאו ,ותלשממ תומוקמ לכב םיטקשו םיולש ובשיו <
 כיג תושעל איהה תעה לכב ןכ םג ושמתשה דעוה תיבב םתויה
 םירדפ וש

 ע'נסס לע קכוספ סוקעכ יתעדל ך"סס סכ עלנ לכ םקולסע ססיליכ םי סלו
 'וכו יפרפנכ | לינילקד סנסע ןקנרכ כ"ג "יל יוסו לימוסל (5 סיפוכ קוספכ
 ןולגס ןכ .סנ כיתכ ליפי  ויקקלו | ,סזכ ךיקלסש םייעו כי8* םוס לעכ לייכע

 עיוס ע"ש לע "סיעותו סיכול, ולפסכ '5"ז סלוגס לולע ןסכוס* .ס"וע לידלס

 כ"ז לוסו | ,י5 סיק פולעט יכיד3 (דיכק גיכק ןניס ףופ ןסכ ופקפ לוטקנ)

 פ"עלסו לנסעסו ,עיסכ לכזכס ןיד לככד, : סע ליו סז3 .תולונכו םוסדק סכעס
 כו ןד יכ5 ןכו סיסעוע .סיכיידע יתיפכ ןכו ידיכ סלנק ,קלוסס תעד וטיפסס

 ועס פייעלסו ףסוי פינס 3לסש ןויכ יקלוקס תעדכ יל סיק ןועטכ ימּע

 תושעלו רומשק רודה ימכח ולבקו ומייקו וכ טול ןיפ םנדס יכס6 ינולכז
 קפס ןיא יתעדלו א"מרה תוהגהו ךורע ןחלשה רצקה עבטמב רומאה לככ
 ססיכע וסקסס תוכל פויסוק יכ ,םדי לע ליכשה 'ה דימ בתכב לכה יכ
 סנופ5  ללוקנו קתעכ וללכ ןכ ועכו  ,קועעו ףיקס ךכדכ  וללתו  ,םינולסלס

 כספל סיס ךיפ יכ ,ססס סיכידס לכל ונווכ 550 קפס ןילנו יסנלס סיניד

 ססעי לש ככננס לוק יעו ,ססילע סיסס סיעש תכסלע סכללעס 305 סז |

 ויכע .דככ: = ללו סיכוקסלסו סיכוטלקס יככד לכ סוקל סלותס לכ לע לוכס
 ןווכמ םנושל תויהל ,םברקב הססונ 'ה חור קרו ,סיעט תכלכפ סכסלעס

 םיק רטול ו"ח ןכלו ,חילצה םדיב 'ד ץפחו ,בתוכה תנוכ ילב הכלהל
 ככ ילסלו .סיעותו סילול לעכ ל"כע "א"טרהו רבחמה תערכה דגנ יל

 כס5 לע ע"עסס | וכינכ לע וכיכיעכ דוע ללפי לל סתעע סכס סזס ןוזפס

 סג סיעעפ5 .סנכנו | ,ליז וככ פ"עלס םוקנסנו עיסס תויתולכ ךכ לכ קדקד

 לכ יכול לס5 סינוס סיכידע = סיניד .ססיככד תועעסעע 5ילןסל סיקסוד3

 ןמיסכ ויכל ותכופפנ ס'כס ויכלע סעפ לסלכו ללכ וירכדמ ע"'סס .יללכסנ וכווכ

 סתסכ .לקי לכ כ  ,ופל ספיס םכקל קול כקע סזס לודגס ןסכס ספולו ,ו'פק
 ,יכיספ וכפכ וכלכ ויכיע3 סיכוסטו סיסודק ויס .עיסס ילככ לכבד לכו ,וכיע =

 ןווכע  סכוס5 םויס5 סכלקנ סססונ 'ד סול יכ  ,יסיעותסו סילול,ק ילכדכו

 סיילסנ = וכיככ ןולגסע 3סז תולפע סקישנ יכסלו ,3פוכס תכוכ יל3  סכמספ
 יכעכ לע בסס 55 ליז סוס רסס | ,סכלס3 סינכס ינליע ריסעס ,ל"ז .ןילבומנ
 וכלכס לםלכ | ,ויתוסנקכ םייעכס וכיככ יככד5 ללכ רכ5 םש לכו ,סככ ע'יסס

 ,סכעעס .סולכ סכוע ועוקעכ לודנס ודונכ סנס ,ויתוכוסתכ כסכש סעע סלעעמ
: 65 



 אובמ

 = תובומ תונקת ןקתל ,תדה תקזחהל עגונש המב םיגייסו תונקתו םירדס
 תקזחה לע ןכ םג חיגשהל תוחוקפ םהיניע ויהו ,תולשוכ םיכרב קזחלו
 תובישיה חש

 סע יזמ קיפו ,סלונס םולופת לכּכ פיפכס וכינכ ילככד 556 וכ5 ןיפ וכל לכל
 -- :לכנד לעע

 - ספ וי'ס יע* תוקוקו ,ליז ליעכס וכיככ תודלופכ תוטלפכ ענונס סע הנהו

 = ללסיפ ללכסי .ס"וע ןיפקס בלס .וי35 רוככו ,ודונכ ןכסע סוקע ונריעכ

 דע ועש 5ע שכקנו 29% 6"עכס וכ | לינס3 תסנכס תיִכ ספ סככ רספ ליז
 לע יפכנס לס5 בר ךלמ תירק ירפסנ סנס ויסודופ ונלנד לנכ ,סזס סויס
 יתכנו זייכעו ,סז3 כוכדס 3יסכס5 סוקעס ספ ןילו ,לקסכק קייק יכודגו יעכמ

 .ססע כש6 32 סטעעו ויתולכוסל עגונמ סעע טעע פ"כע סכלק3נ ספ סוסלכ

 : תוכועדק יזילע 35 קעםל ,ספכוסס םכ לע סו ותויסכ וכליעכ ספ

 ונכלע ינסות יפכ ספ וגעזכ סלקכ סיס ןכ) םככםיש ספע 'כ םודקס וכינכ יכ עד

 = = ספודנו סכוס וכ סיסש תוכקלס יכל ןכ סג סכז ,(ק"ספ ק"סס סקנפכ רלוננכ
 | םינוינסלו סייכעכ כזפ לש6 וכוקזפ תקדלו ,ותיככ לשועו ןוס ,דקל סוקנכ
 = לוס : ,(5"נקס לס .םיינכסי: םקכפו ספ קיסס סקנפ) רפסכ ןילו כעס ןימ

 | קומעו 25 םי5 לכו ,םפכ יעונע לככ סספעו ןנע ,םוכנל5לו סיעותיכ 36 סיס
 < ספ ונליעכ דסויע ד"נ5 סיס 55 ויעיכו = .סלזעל וכ יסיו וקיס ויכפכ ךפס

 "וס לעכ 5'ז ןופכנ יכדכע סיחעכ ץייכ ףסו סייוע ןולגס וסיגו ליז לוס קל

 <  עדוכס ןולנת וןנכ ת3 סתיסס סנומלכס ותסל תוע יכקפ יכ) (ףסוי תילפש

 = ףסו* תיקסס 5עכ לט ותוספ סכינגס תל סשלכ וכ קקכ ,ןילנוכע לנכס יכ

 | = ,סינכ סידיעלפל סלות ץינכסכ רקפ ןעוזכ ספ 5תכיפע יסלכ ןיס סעס ,(כ''ז

 = ינפכ סלודנ סכיסי םפות סיס דקל לכו ,ןכפ יונק לכע ססיל וכסנ למל
 "  תוסוקפ ויס סקיכיעו ,סיכודגו כיעס ינכס לכ שםלכ3 כ"ג ודעע ססינסו ,וננע
 < ,ןירו חד יכיכעכ סיעגונס סירכרכ ,טלפנו ללכנ ספ סרעס יקסע לכ לע סנ

 = ,ספעעפעל סילס ויס לסקס ינוטו יפלכע ספ וכעפנ 205 סיכיידס תותכ תסלסו
 % לינכ ססע ס"וע םיסיס ןולנק כ"נ ןלככ 53 ןעזס ךסעכו) ,סתדוקפ> וססו

 =  התניססו וסכקז יכפעו ,ותכיסי ספ ענק לז סוס סגו ,ותיכ יככ סע לדככנ

 = ,(ק"פמ ז"כש כר ט"* ספ כטפנו ,סתלנפנ סנוטלל כםו* תויסכ דוככ וכ וקכק

 5 56 סגו ,ססע 35 וסינס סשקס לנד לכו ,קדל טפשע סעס תק וטפס סעסו

 | ליס סכועס םלופ 'ש רול לילוגס תעדקסכ .סזע ס6כ) ליז "כ יילספ וסיג
 = וליעלס רנסש קדכ קיזקנ לפסכו ףסוי םיכלט ם"ןט תעדקסכו כ"ז 5'עלס

 : ס"כסנ



 זמ אובמ

 לעו ריעו ריע לכב תובישי ישאר יונימו םינברה יונימ לעו ,תובישיה
 ץראה לכב לודנ רבד השענ אלו ,םינשי םגו םישדח םירפס .תספדה

 ידעלבמ

 ינסנו ,גייק .ק"ס ו"כ ןעיס םופילט 'כס3 סיכפל ם6כ3 לנוע לז ס"כסע
 65 ,יםיג ילפ יכס סלולו ,(סכמזג ספ 3"וס סיסע ןיילסעכ וקידכו- פוטיקט

 לס וכלד סיס כולס לעו ,ססיפולכוס3 וקלסנ סינעפ סעכ יכ ,ססיפודע וופס
 םסכ 5" 5"פכס ל35 | ,ןיכוםיס3 כיעסספ ףסוי תירלס 5ע3 ץ"כ י"לסע
 קר ספ 6235 ךיללסכ ילכעו .לללש* לט סכועע לע כוקכ "55 (ידע סלפיפד
 סקפכק ספ סיסמ סטעעכ 5"ק ןעיס3 פ"פלס ת"וס3 'יע ,6ענודכ ססנ סזימ

 סיסו תוקק5 תוכיתס סע סקלעכו ספילט 65עכ0 ךפוקע '5 506 לם לועכ

 תויולכ ץפ לכ כשל תוכיתסס 50 סג ליפס5 סס קיסעו ,סכולע דספס

 סע ססעע יפיסע ןכו, סט סייסו םכיכ םכ* רכר3 לט יכת3 רסר ור3כפסכ
 ףילטסל לוגס .סיסו סיכססל סלכ כ ן"כ יייכסעו ,יפע ועיכססט סילכנס ₪

 סטסנ ספ סיסמ ססעפכ  ןכו ,כ"ע "ליעסס5 ריעס וככד סוס ןכ יכ לכס
 יככר3 .סיינכס קספו יפוכיתס רלס סע דסיכ קלענו תספכ לם סע סקומע

 כיפסלו סיכע טקס ל5ענ5 סכיפס ספופ לוסלכ ז"סס ןפיס םיחס לופכ סמע

 ז:"ספ ןעיכ ע"סל ויתוסנסכ סש קספ ןכו) ,ת5ק ספילק יייע פוכיתסס ל6₪

 ו יש

 י"כסעו ,(סש סייק לוקענו 3קעי קקכ ,סקכ35 ןנעכו ז"טכ ם"ועיו ,די* ףיעמ =
 לכתוי םוכיכלכו ,סס סשע יככד3 לפונעכ לכס ת6 לרםלו ז5 וינע קנס ]כ

 סע ספ סלונסס לכ ועיכמס וז קלכוקנ סנו ,ויע ןעיס ףסו* םיללס תיחסכ

 ולפסנ סנוסתנ סמ סייכנ ן"כ יייכסע סנסו ,ן"כ י"כסעכ 5לו ליפסכ ס"עלס
 ,סוס םדס סז סלק סכע63 וילע ועקכ סלונסס יכנע סינכ יכ ,ףסו* תילפש

 סשע ס"ועכ ןלכל לנס דע ,םוכיפכ וכיכועדק וקסלס סע 555 וככ יש וכפש
 לכ לסל תוילגכמ כקעי  ס"ומ ןולגסס דיעסו ,סעכס גלפועו ןקז סדככ

 םכפככי5 סעלס סיוע סעכ ןכ דיעס רסס ריעכס סגו גלונכריכ3 םוכיתסס

 םעפ וץלנד שלל סנסו .ל"כע ."אקארק ק"ק הפ ןכ הכלה עבקוה זאו
 3תכס סעכ לכ6 5 וז ספכוס3 ספ וילע סיקלוס ויס סלונסק יכנ) סיכרש
 לעכ | ןולגסל ית/59 = סזכ יכבדכ לקפכק ספ .סכלס ענקוקס ויכנד ףוסצ
 (טיס ןעיס כ"ע ם"וס) ,סכוסתכ תכו סז 5ע לעכע פקק ןעיככ תפסע

 ק"קכ סכלס ענקוסש נפכס סעכ סקפקקמ ן"כ י"לסע יככד3 סינעס 56,
 ק"קכ כד סיס | 5יפכס לסד ,דסיכ ועע וסלעכס תוכיתסס ככ לוכלכ 57670
 קל | קל 65 יכל סנו םוקקפס ףולקל קספו סינט קעכ סשעע ופופ לקלכ לק6לק-

 יתעננס



 אובמ

 םיענונה ת"ושה לכו תוקפסה לכ םגו ,םתרמכסהו םתושר ידעלבמ

 לכה םהירעשב רשא תוביר ירבד לכו ,םינוש םינינעב השעמלו הכלהל
 אבוה

 ףופב קר5 סע ם"וסכ כ"ג .סזנ סלכו)  .ליכע "לקפלק ק"ק3 וז סכלס יפענש

 .(סזכ | ןעיככ תפשמ עב ירכד ץכיע .ספכע) סיס לס סעודעכו 5 ןעיס

 פ"עכס ייס3 רוע ספ לקלכק ילודנעו ילודינע סיס ןפיככ תלסכ כעכ ןולנסו

 סזנ | סילכד תוכיכ5 ייעו ,(יפ ןפיס נ"ע ס"ופ) סס  ולפסנ לפונעכ 3%

 .ק"פכ טיימס תכסכ ספ .עכיפ וז ספענד ססע סלכנש םייכ ןניס ליפכס תושב

 סנומע .רכלכו = ,סזכ .כיעססל סלכש סכקס | דגנ תוסק לנדס כ"נ פלעס סמו

 וניכסס ןכיפ יייכסנ .וכ3 סע סנורלפע סיילסע ןולגקס סש סייסו ,ללכסי לס

 כט5 ןילנומע ס"לסע  ןולגס סנ ספ ויכסס קספ ןכו ,שיעיו .לכיתסל כ"ג ועע

 לליפש ןסכ קסלי יכ ןולגס ונתוס תוע יכסס סללוסס םכ לע ספ נשי

 יפכוס יפיכ יפילכ ןכו .(55 ןפיס ןילכולע ס"כסע ם"וסכ סזע סלכ) ,עדוככ

 לורנס = וכיככ יתעלס | ןוסגס יריעלתע | ספ סיכועס | ילודגמ | י6םיסק יכולגל

 קספכ סלכ וכוסס ,לקלכק ספ  לתכיתע םיכ  סיסלללז ףירס | רכיכ .ס"וע

 סיסלטע רסו* סז ססיכמ6 לכו סכוע יס ןכו) :ן"כ .י"כסנכ כו .סזכ םיינכס

 /ססיפ תל יתכלס יתודלי יפי יכ יככוכזו ,סלכוסס סכ 5ע ספ יסנש סנס

 ףסוי תירלס לענ .לכיפ לסו ,ע"סס קספכ סז ןודכ לקסכ סיכוע סת5 עודע

 ססיניענ סנט +5 וכיססו = ,קזנ לימססל | וככיעכ ספ  קכלס ענקוסס דיעסס

 ספל יתיסלס כוסו ,סזכ לקסכ .ולוקס ססיתונכנ ןכ ופכס 555  ,רכרס לפי

 ת"וסכ לוע 'יעו ,(ססיכיענ כטוסו סנוסתכ קזכ ם'ע ןמיככ פלשנ לעב יכנר

 ולסלכ סנלס דסל לודנ דננ ,םיז ןפס | ליתס5 ךיכפסס דיי ןע*סכ סיכה

 לעו ,ןע לס תויכסכ ודינעסל ידכ ריזס ןמוסכ םוינסס 5 ןיקילסעס ינפע

 ת"כעפ סל לסל יכלו, :סש סייסו ,ללכ סזל םוסל ןיפס ל"עלס כיסס סז

 רריגסמ סד5 יכ3כ סנכסנ יתעפס ינסו ןיסקכ ןירוקס סינדס לכו וכניפ ספס

 רכס סז קנר כיעסעס יסעדכ ןכלו | ,ריזס ןמוסכ סיעעפ5 ןפופ ןיקסועס

 ספ רדינס ר'כק ןעיכ 5"עכס ת"וסנ | דוע 'יעו כ"ע "ןיסינתעס ןע פלס

 סנכס וכ ןילס פ"ע6 סכוס לכ סזס ןעזכ סנ ססס תיחשב ןכ סנ לקסל

 רעלע 5ע ריעס וזע  סלודגו  .סיעי ןכככ וכזג 55 רעב סוקענד סוסע

 ק"ק ספ ככ ססעפ ססעו וספננ זוע ביסכסש (סיכק ןע"ס) סס סנוסתכ

 ,תסל .סינע סעותימ סדק תכס ליל: ספופס תסת ןיטודיק .לדיסס לק6לק

 ךירפס 5": פולו .ןידכ 5ל₪ ססעס וילע וסונו ,קסע ילסל 16 ועינס סיכלו

 סס

 רו וה ו שב ווג



 5 אובמ

 האצי םהמו תוצרא 'דד םינואגה םינברה לש םטפשמ םכ ינפל אבוה

 דחוימ סרטנוקב הזב רובדה ונבחוה רבכ ושאכ לארשי לכל הארוה

 רשא ו

 קכלקּ כ"ג וז ספעע לכועו ,סלוס לש תדכו ןידכ ססעס תולולכ .תוילככ סמ

 דיסקס ןולנק ודיעכפע ,סל 5 'ספ ףוק יכדקעס כינס סשי 'סכ6 ?םודכ

 דיעספ ,ןיטקטע ס"כסמ סשכ סלקנס ןיטקט םיפ קסלי כי דוד ססכע .ס"וע

 יכ .ןוסנפ .ילועע יפילכ ןכו, : סע ליז וכליעכ ספ ויכיעכ וז ססעע סללש

 סיקל סיסקו | ,סל ןוגסל תכדוסע סינע קל סעותיכ 5קללקנ םכרםיס סמע

 סכיפססע תועס יתסכ וענעפכו ,פיכודקת קסעכ ססיכינ סטטק לפכו /ס6יסע

 סי ךכ ךופ3 עפ טסוס סיסס ןיסוהיק ןפיכע ןוסגס עכעכ לו סויס םדיקו

 בכעו ,רכרס לטכסיו 05 םת5 ןפסס סע לע טלספיו ןיכע ףקוכ סיס6 ככ
 ,ןיטודיק .ןפנו לכדס לענכס דע ולס  תסככס תיִנכ גירעפ לגפססלע 300

 סייכ ל'ז סייפקס וכינרו .5"כפ "ולס סשככס | תיִכּכ ביכעע) ולפפתס כסלו
 סדוק לכס תוסעלו ןיזיקזס ןע .סויסכ ליעקסכ םי ילדונד סס ותנופפ ףופכ

 ספכטנו תופעל לספלס סע ססענ לנכ מ5 535 ,ךכ יריכ לכ5 550 ,םנסס
 זּכ. פלויכו סלותכס | םויכפ ול גויזק דוליפכ םוק5 שיו ,סכ'ססס דע סעסס
 יככד .ףלות כייע .כ"ס5 תכש גנוע3 סולסכ גכעפיו דיספס 55 לקסל ךפומס
 ספ סלוכסכ יכ3כ לכ ז5 ועע ועיכסס לכ ספככס יפכו) יסש ליז וכיגל

 יסודקנ לינסש נ'עפס פעדכו סז3 לוקלכ סילנופ ויס ססשס וז פוס

 ילודגו ינכס וכיקתס לכד לדנו גיס פוטעכ ידכו ,סס יכדכעס נינס סש 'םנ5

 יססס סוי3 ןיסודיקו ספוח סוס דוע סשעי לכ סלכסו 15 יכ) לכ ספ ליעס

 .(עדוככ .כיעכ וסע ותול ןיסוע ץוסכ לכדס סלו ,סזס סויס דע לקללקנ ספ

 ופלודג תסלפו  ,ותלוכנו ופקמ סשעעו ל" םללסי< קטע וניככ ילכד לפיו

 יתכנס רס5 ירפסכ וכילל6 כסונע לכס ,ותליטפ סו* דעו ופודליע ,ופקרלו

 תרטע דוככלו ודוכככ ועלע יכפ3 לודע וכ יפיסע סטו ,לקללק ק"ק ינופנ לע

 סיינכסד סעכזע .ריעלס יכנס סג יכ ירסל) ליז םפכ יסוכ יפוכ6 םי3 םלספמ

 יעפ יכ | סזפ ועסכ לכו וככיע3 ספ וללסכי רסל ויכ3 יכ3 עזנמ ,סכיפפ .סק

 ג"סלס 3 סתיס ,6"כרפ טכס3 הלסענ ספ סלטפנש ע"כ סככי) סלע .םקדלס

 קייקכ .עיילו ריג6 5'ז לפעכ לשל סיוע לכוקעס ןולגסנ] לכפס סשע ס"וע

 ג"סכס5 | דככ, סיס .לוסו | ,קיפכ ליכקמ 35 י"ס סויכ ספ לטפנש [ןיסענייס

 וכיבלו .,(כימז שכלסיפ סטע וכיכככ .דככו ןיכ סיסש ,סקסלקע כ יכ ססע סיוע
 סדפכ ויק .סויכ | ,סקסטכו סשודקנ ותעםכ סלניו ,לוסע ופונו ,לוקע םודקס |

 לייל 3



" 

 אוכמ

 ףוסב ור וורב ובו "תוצרא יד רמאמו םשב ויתארק רשא

 ךשמב ךיא ךתוארב םיענ ארוק ךיניעב אלפי אל ןכלו .תאזה תרבחמה
 ,הרואל ותואנ םיבר רשא הרות םוקמ אינאלופ ץרא לכ השענ רצק ןמז
 ץראה לכ בחוו אלמ תא וראפ םהידימלת םע םילודנ םינואג ךיאו

 תוצרא דגנ ,הלודגבו הרותב ,הלעמה םורב התלע ושא דע איהה
 ןמזבו ,הבוטל םיתעה ונתשנ יכ ינפמ הזו .םהה םימיב אילטיאו זנכשא
 ,ץראבמ רתרוי ןילופ ץראב לאושיל םיבוט םימי ויה רבכ | אוהה
 א"מרה ת"וש) הברמל דע תדה תאנש זא הלדג םש רשא זנכשא
 תאנש זא הלדנ םש רשא אילטיא ץראבמ רתוי םגו ,(ה'צ ייפ
 דומלתה ירפס לכ ץראה ןמ רעבלו ףורשל רזגש דע םהילע רויפיפאה
 ןמיס ףוס ףסוי תיראש תיוש) ,ןוממו ףוג שנועב םכותמ רומלל אלש
 תנשמ רפסו ,ןהכה יירל הכרבה קמע 'פו  ,הבודאפמ םירהמ .םשב 'א
 חונמ זא ואצמ ןילופ תונידמב ךאו (ח'כרת 'יס זיגח םירהמל םימכח
 .(ו עירפמו רירחמ ןיאב ןנאשו טקשה הדובעה לעו הרותה לע תבשל
 אל ,איהה ץראה לככ רודה ילודנ זא ובוש ףא הז לכ םע ןכא
 "כע .תויהל םיינומהה ןיב םג זא דומלה טשפתנ אל ןיידע יכ ,רחכנ
 אלו וצמאתה אלו ולשרתה דוע יכ ןעי ,הנשמבו ארקמב םיאיקב
 המב יד םמצע תא וקיפסהו ,הרותל םיתע ןכ םג עובקל םבל לא ונתנ
 התשמבו לכאמב רמח ירוחב ךומתלו ,תובישיה תקזחהל םסיכמ וקינעהש
 קינלס ןמינב יבר ןואגה תודע יפל הזו ,םדומלת לע םידקוש תויהל

 ורפסב ב

 פפ סיכס ג'ל ל5קסי ת5 טפש לוקו ,סכיליל כיילס 'ס | ,סליפסלכ | גימ ריימ
 תקנס ספו ,ןילופ םוכידפ לכ לש ,ץנופכטע | סיכוננ ריע | ,סכינס 5קפכקכ
 ןענכ ןכ ןניע י"כסע ןולנתל תוסכד כסע סיכס 'כ3 ןייעו) ,ןופס קקוסע
 קוס ןולנק סשע לשל לודג דפסס סלגמ '3 םוקדכ ספו כ"ז סכוד<פע ס"לסע

 לפונעכ סז סע קז פ"וס תופיכס כינ ססכ ויסס | ,כ"ז "עלס וכינכ וללסכ
 :(סס ל"עקס פ"ופכ

 סננסל 3555 סס5 גוט סיס סילפסו ךלעס 3 ךפ קללנס יפכ םלואו (ו
 535 ,סעכ סוס | ססימ5 סכופס לכ סדעכ ןנט  תויסלו סלעסלו

 םפנ יכע יםכ5 15 סג סיפנעכ ןיס םיכללופ יכנמ סעס תפדו ןועסס ןיכ

 טקסס סט שו ידופי םיפ סל םולככ סקיניעכ עכ סיס לסל 3כ יכסעכו

 תולוכ6 סקיד* ית יכ לו | ,ססיכקלכ | וכנכיו וכוכיו ,סתעדל כע ןכ?סו

 תוסעלע
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 חי אובמ

 ימיב היה רשאכ, םש דיעהש ,ב"ס ןמיס ןמינב תאשמ תיוש ורפסב
 םינפל ןכש ,ללכב ןילופ תונידמ לע כי'ג ותנוכו) איסור ץראב ופרוח
 לעב ברהלל הזמ אמגודל הארו ,איסור םשב ןילופ תונידמל םנ וארק
 לעב םע דחא ןמזב רבחמה היה רשא ,הבר שרדמה לע הנוהכ תונתמ
 תבשויה ןישרבעש ריעמ אוהש בתכ םש ותמרקהבו ,ןמינב תאשמ
 םילוכי ויה אלש אבוט םיצראה םע יחיכשד האר םש (איסור ץראב
 המ ולדגב דיעה לז  אוהו ,שיעיו יתחא' תוא וליפא הרותב תוחקל
 ןכ םג םהיניב ומק יכ ארד רשכא ןמזה ךשמב םלואו ,ונמקב הארש
 ויה םהו ,הנידמו ;רנידמ לכבו ריעו ריע לכב רעשב םיחיכומו םינשרד
 תודוגא תודוגא םהל ושעש דע הרותב םילמע תויהל םעה תא םיררועמ
 ךינב לכו םייקתנש דע םידומלב ןזא ריעהלו דמללו דומלל תורוכח תורובח
 ןילופ ץראב התע דעו זאמ הרותה יעדויו ח'ת וברתנ יכ ,'ד ידומל

 : 6: תוצרא ראשבמ רתוי הזה םויה דע איפורו
 הנהו

 סיטכוס ויס סכככ לתסכ  תלז לככ ,וילודנו ךלגס סעטע *ולג3 םוטעלש

 לפכפסלו ללועסכ5 סכיכע סזיפ פולג דינג םויפו5 ויס ססיניעו סעכ ססילע

 דוע יכ 55עס ןככו .לולע סע> עסל ססעע ס"5 סנ תוסעלו ,סילוסיפ לע

 תכסכ 5קפלק ספ לטפכ לוס יכ ליז ליערס יי: סיס סח) ,ס"ש תנסכ|

 סכנכומ .כיעכ כש5 ללרשי םדע לסק יגיסכעו יסלכ וסלכוס ,(עדוככ 5₪"3

 סתלסקפ פינס לע3 סוס ךני לכס ם"קכ תריזנ3 ססיניכ סעכסס סט תופעל

 ,סט סילד סידוסיקס סוקע3 סעוקס ךותכ יונ סוסע עקלק ול תי3 סנקיו
 תונוקככ ל5כםי יכ3 ןי3 ליעס ךופכ סיונס סיכד 'יס* 55 ספנש ,ופלט ינפש

 .עוכלגס לע ודעע* לש וס סם סידוסיק ית3 ופלסי 650 שוקל םי ,סידופיפ

 יניסכעו יםלכ י"ע טס תכסכ כ"ק5 ןכ סג 5יסס סנקפס ססדספכו ,ו'ס

 סעייקתנו ,ל"ז קפ55פ סקכ35 ס"וע ססד ד"3לס ןולגת תעכסס3 סש ליעס

 סיסס ל" ס"ס לעכ וכיככ ןוסנס יעי: ל"סס םכס3 כ"סל סנ סעפס דוע

 ז"כע ךפ .'ד ןמיכ3נ תונסיס ק"3ק ת"וס3 כפונעכ ,6יסס תע3 ר"30 סמ

 תויסכ לכוי סנו ,ןילופ וכידע> סע סילק5 פועוקעל פוסק סוקעע ןודכ

 ס55 ופכ סירכד3 סנ יכ ,םעדל ונסכוכ לנכו ,סיופ סיכעוס לכ ויס ₪
 -- :ןעופ ןעזפ 55 סנו ,סוקפ5 סוקעע ןיקיזסע ןיל

 6פיילולד ילועיס3 סיקסופנו דועכפ3 דועילס תדיקסו סלותס תלכלס לדו (6
 ליעו כיע לכ תוכיםי | יספוס = סיכוסנס ידי לע ןכדסכ | ןידיעפ :

 לככו



 אובמ

 .תואלמל םהידימלת םהירחא ומק םירכזנה םינואגה תריטפ ירחא הנח
 ,איסורו 5 ץראב הרותה תצברהל ישילש רוד םהו ,םמוקמ

 אלה

 תכט רע פולכ5 לפסנע רלפוי 5טיכ םכידעכו ןיכלופ ]53 סכידעו סכירע לכנו

 עיע> ליפס | סידוסיס ללו5 תעקנפ ייע סש ץכ5ס סנקקכ זלס) ,קיפכ קייפ

 ?שפכו סיכולג םנכס כ"ג סכותכנו ל5לםיע תוספכ סיפל5 סעכ ונלסנס

 ךליכ עכז "כ םעדקסנו ,סלולע ןו* 'כ3 םלופע לכס ל5עפ ,(טדונכ +פתביפנ)

 תערקסכו ,לקלכק ק"קכ לכיידו ןסכד 6ליפס ךריכ | ע"גסמ סכותס לע יכסס

 תרקי3ּ סלופס דוככ לדונו .סינופ סילפסכ דועו ,סדוסי תי3 ךוכיק פיוט 'ס

 לע סנו ,ןיכופ תוכידעד םוככ5 עככ0ד רעוס ינולנ תפימפ י"ע סתכ6ספפ

 ,קיפ5 םית תכס רע 5טיל םכידעד פויסלכס תולסק ענכפד רעוס יכופנ :ידי

 < תססעו ןיככולמ סייכסנ "וס ילפסכו נלקפע כ"לסעכ סכוע תוניפכ 'ככ ללעפ

 שקסכק ספד 5סקס סקנפג סנו ט"+ ?םופ 5עככ סָּביִפ םליגפ 'םכ סגו ,ןפיככ

 סיס םליזנ לסל סנש :ךיל תוללכ5 לוס סזנ לכפכס סכולו ,סיכוט תועוקפכ

 , לכ עדונ כנכ של סללסו טיכ תכידמכ ו"טס תרלזג לסלו ןיכלופ תוכי

 סעפלכע .םעוכמו ככק םעוסע סקספ לכ 5יסס סלעס תוכס לכ ךסע ימי לב

 פע לודס ינודגע סככסו ,ולטנסכ םוכסק סעכס עודיכ ,סס .סנידעס לכ
 יסנ קזע קפכ) ,תולכ5 ללסכו זככס6 ןכלכ ועכ טכפע וללעו סשפכל ופרכ

 תעדקסנו נקע* סט 'םנו סכויד ןויקיק 'םנו ם"שס תודנפ לע כקעי לסמל
 ,(סיקס סלעס םונע ךסענ וקפדנס סיקפס סנלסּכ דועו ססוסס ןנ6 'ס

 ,ספנפנו כר סיכפכ3 וקלו סכידע םכע ןכ סג סם ''ס סיעעפ סכלסו

 3'560₪ סעוס* 'סנו סלול סככס 'קכ  סזע סלכ) ,סכולכ ינסכו 3

 פנוי ןיטכ םלנופעו סכונס ןכלס ספיס סיעעפ סעכו ,(ספ >סקכ סקנפכו

 תנשע 'כנ סזע סלכ) ןיכופ םוכידעכ תכפסתעס ככסס טסכ ינפע 53 ןיסנו
 למס לסרטי תטילפ םיכפס זייכעו ,(סש רועל םסרפ סכותס לע רזעילס יב

 לוע ופסנו ןפטיכ תכידע3 ןסו ןיכופ תוכירעכ ןס סם  סכידעכ רוע ולפסכ

 ודעע סעס ,סעוקמע תזכ ן5כ לכו ,םוקוקל פוללו תורזגסו תוללתס לכ
 ףיקוסכו דעכלו דועככ סדוכעס לעו סלופס לע ספפכ ויסעו ,ספסודקכ
 קללפו לעע לכנו ,סדקעכ לכס סלודג סדיקסנו ככ ןויעכ סידועכי ץעופ

 ,סתכעסע לע ודעע קל  ,ססיתספ ולפכ לכו ,ססידי ופכ 55 סתללע למל
 סלזקוס יכ דע ,סלידלסכו סכופ לידגסלו תולפוכ סיכלנ קזקכ לפוי ו5ע6פסו

 ,סולכל רלטכע לתוי ריעו .כיע לככ 5ס0םיכ סלות תכַככנ ןכ ,קכסויכ סלעעס

 ןכו



 טו אובמ

 לעב הפי ם"רהמ ,ןילבולב אישרהמו ןילבולמ ם'רהמ :המה אלה"
 ,ןנזופב ןהכ םייח .ה'ומו ה"לשה לעב ץיורוה ל"גס יירהמו םישובלה
 שובייפ ה"ומו שרודגיבא 'ר םירהמ ,בובלב יזאק ףסוי היומו  ע"מסה
 ם"רהמ ת"ושב אבומ) אקארק לילגב דיבא השמ היומ ןואגהו ,אקארקב
 ןמלז םירפא ה"ומ ופיגו להאוו  ריאמ מ'גה .(ק (ח"פ ןמיסב ןילבולמ

 רוש

 תוכידעד לייד דעוס יכולג .סיכנכס תפיסלכ ל5לשיכ םוכוע פוכקפ ןקפל ןכו
 ךסעכ .סכו | ,5טיל פנידעד םויסלכס תוכסק 'דד דעוס יכופנ תפיסמכו ,ןימופ
 סיעעפ שלש | סילזנפ סקלספכו ךכ5ס סנפפכ יכ רע ספלס ק000 סגנ לגש

 דונכ .סנ לט ועעו ריעפס 5טי3 סללסו 15 יכ) לסל ,עדונכ סז 006 סזצ

 ייפונכס 'ד לעלע,3 סכול53 לכס וכיכ55 לפונע רשלכ דעוס יכופנ לש סלותש

 י6סיסק יכולגע דסל ןקז םודע כייג ספ לינסכ יככסו .ת*זס תכנסמס ףומצ

 ס"וע3 םכיס ילתפכ ס"וע ןולגס כלס ס"ס (יסס ספעס ע5ע03 יס סיס 6

 תינ עגק סינכ סילוטלט לסלכו לכיוו יפכונעע סיזס ל"כז יזפלגכ55 ןופעש =
 כ''כ תנטכו ,ןכזופ קייק> ךועסס ןכעזלעווס קיקכ לודג ןיכופ םכידעב וטלדע
 ,יססולם סכיפ ילספכ, לפקס וסוליפ סע סנכ םלרעס ת5 ל"רפפכ לופל פינוק

 סלופס דונכו דועיכס תריקס לדונע ויכיעכ סלכס סע ריעס סם ופעדקסנץ
 ךלנ6 סנסו, : סס ל"ת ,סדולעו סיכע יעיכ ל ןיכופ ץכפ3 וכעז3 סיסש

 סלוג לסל סלונ2 סלונה ךותכ 'ס יתול סלגק כם6 סנוטס ןיעע סעלס גש
 ולעלו יכופסדו יכוסרו = ,לכיוו םולנע סילונק ךותכ יפדלוע ץרלעו יכ5 סיכע

 ,ןיפיפ .םוכידגכ יתלכו םפכ יקפ3 סשע יתפליו ,ךילנקכ לשל לכו ספ 5

 סק יכ | ,סלוןלו קלות 750 ססעו ,סלוע דקל סכקנ ,סלודנו קלות סשש
 לוע טרפכו ,ססק סדונע 3ולעו יכוע בולע סנ 507םינ סלות סינינלע
 תיִככ לכי ןכופעס ףסכ לכו ,תלונלגס ףסכו ,תויכוככלו סיסע ולו ,קכסדעס
 ,ויככר סכ דע  ,"הרותב םיקסועו דחה  תילטב םיסכתמ הרשעו .הפופס

 ןוטעס לויכסס "553 םכיס .סנוכי יכתפכ ןטקס ספג .סותקס 5ע ספ '93 ז"עו

 תעל רדס .ךיילטסע םכידעב | ,לכ*וו ק"קד סלוגס יםכלמ דס  ,יזפלנכל5 כימז
 הללופעסו ססודקס סלקקס לללשיכ סלו ליעכ קכועםס ןכעזלעווש ק"ק3 םפזס

 -- :ו%י ןכזופ קייק .סלותכ

 סעככ5 ותנוספ ךותכ סינס סס קיפ ןפיסכ ןיכנוכפפ .ס"לסע ת"ושב (₪

 סע ועיכסס 5 לטילו ןילופ פוכידענס | סיכיולעס | סיכולנ

 םוט) ןכזופ קיקד | דיכ5 ספי יכרכע .עייגס | :ססו וניל םיפ דנכ ויתוללוספ

 ןוטנס



 אובמ

 .קסירבב (חיפ ייפ ןילבולמ ם'רהמ תיושב אבומ) ביל מ'גה םהמעו ,רוש
 טירפפבו) רימדאלבו ,בולדישב שרודגיבא יר מ"רב השמ מיגה ,אטילד
 גארפבו 2

 ןוטנסו ,פקפלק לילגד דיכל סשע ס"וע לכפועס ןולנסו ,(סיסוככס לעכ ןולגס

 5055 םכידע לכו קסיל3 ק"קד "35 כי5 | ס"וע תודיקסכו סלותכ ל:פועס

 ףסוי ס"וע ןולגק לוס) פי55רלפ תכידע לכו כוככד דיכ6 ףסו* ס"וע ןולגסו
 סט ססניתפ םיכ ע"עסס וכינכ ןולגס 'יסש ןעזנ כוככ3 ד"35 ייסס יזלק
 לוס יע סכ דע ערדוכ לכ סכסו ,(נייכ ןעיס ןעיככ םלסע ת"וסכ סזע סללו

 ותנוספכ ןילנוכע ס"לסע לכזט לקפלק לילנד די35 סיסס סשע "גס סז
 כיעס 30 סיסס לקסלק ק'קכ ז5 'יסש כס לע סזכ ןווכס ןכפי לכ יכ ,סס

 םונייפ סלוטע 'כ ןולגס לקלקקכ ריינלס- סיס ליסס תעכד ערוכ רככד ,לילגסו

 רספ 3כ סקפכק יכנכ לכ ןיכ כי וכלנפ לכ סז רככמו | ,ק":ס לס וככ ליז

 םוייכסע ליכסנס יפוסל .ןתקו יריעכמ י55 53 כוסו ,דכככ ססע 'כ ועס סיסס

 ולפסל לונעכ לוס לעיסס סעל םעכסמ יפער סנ ספ ינללסו ,ספע ןכיל

 סוס קוסכ 55 יכ, :סט נתכט 5קללק יכנכ לע לנס לסל "קרכס ליע|

 %כ כס לוס יסס ותכוסתנ ןיכנוכע סייססע ?ינסס סזכס ססע ע"נס לסמ

 ןמיפ סי: ם"וסכו ןעיככ סססע פ"וסכ רכזנס לכםיפערפ | ריעכ ר"35 ססמ

 םיכססל לכוס 55 יכפ יכ ער ,יריעלפ ינוסל :ו5 יתנפס לטל סח .לייכע ייז"ע
 לכע3 סנס לוס קוקכ 55 יכ ןיכע תםכעפ רש רכדס יכ ןעי סזנ ךטע
 לכ עדפס ךיכל5 (5 :סיעעט 'ג ינפמ סח ,נכעעע סכזע קופלכ קוחכ לוס

 כ"ג וכפ5 ריעמ לכזכ | ,לילגס יכעפ םסל ריעכ | ריינל קכ סיס כשל ככ לכ
 ,םנעעסרופנס .סלודגס כיעסל ךייטס ליכנס סס לע סג תכיולעו ,ליסס ליעס ספ

 סטפס. ס50ס₪ ועכ ,סש סנופ ככס לסל ליעס סוקמ 5ופל ס'5 עדנ ןעעמ
 תלסק םלכ כוסטניפ ןכו | :פקפרק לילנ> כשל םדח ליע ו5 5, קסרק ליל
 לילגד ר":6 ככ לוסס סתסכ ןיכלע כסככ סל ןכ 55 ,סעודכו לקללק ליכנ
 ליעס סש < ול95 לכזכ ללו ,סעודכו קסכיע לילגד ול כוככ לילגד ו5 5קללק
 ספ תנסס כמלכ רכככ תס6 ליענ ר"35 קכ 'יסש סכוכס ןיפ ז5 ,תוטרפב

 סנוכס קכ | ,5קפכק לילג סשכ ךתעדל םללקנ ספיסס ףלםיפערפ ריעס לע
 לע פ"כע וס ,סכידעס ככ ועכ סוסס לילגס יכע לכ לע  ללוכס ריב ייסס
 תלזכ ללעמ לעגודלו .סכידעס ילס לע ככ  ועכ לוסס לילגס ןע לודג קכס

 סיסס עדוכ קכנכס ל": לםעס 'כ וכינכ ןולגסכ לקללקע | לולס "גס 5

 סוקנו סקללק לילנמ דיכלכ לנקפנ .ס"גפ תכסנו ,5טילד קסירככ ר"35 סנסתב
 ופוכספ
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 ארקנ היהש םזדרבא ריב תמ השמ ה"ומו ,ןנזופב וימי ףוסבו (גארפבו
 יפב

 עדונכ 6קפכק ליעס5 סג דיכל> לנקתכנס סלט ,לעפ5 ליענ יס ופוכספ
 ככ ייטס .סנוכס כ"ע3 ספו ,"לקללק לילג: סנוקו עי8 ספוס 'יס סוקע לכו

 כפוכ ןכמי 55 יכ וסנידפ 3 ופכ סיסו ,פקפכקד לילגס ירכע בול לע ר"ס

 היס לכ יכ | ,לילגס יכעמ תסל ליסס דככנ ףטפ5 ריענ קכ רימפ סיסש
 6טפס כיעכ לסכ םנשל ךכוס סיסו  ,סכודגס ריעס קסיכננ ופסכ 6 סיכע

 סתיס 6לסיעעכפ ליעס ס5 דוע עדוכ לכ סכס ,תלז סנ ףלו (3 .קנטקס
 תספ ספיסס לעומ ל5עמ סלו ,5קללקד לילגס יכעפ קפל םנסקנ ןכ סג
 םכיומע וס  תסלקנ ייסתש סוקמ סוס ונסע 65 ז"כע ,סוסס לילנק ילעע
 תנוסרופעו םעדוכ ספיס רככ ,ל5םיפערפ ריעס יכ ןעי ,לקללקד לילגס סש לע
 סיסו = ,סקיפע ריע  ספיס רככ ןימכומע סילספ יעיכ סנו סע5ע יכפכ סכ
 תיכלס לעכ ןוסנס יעיכ וכ סדוק דועו) ,דיפ ''כ3 סש וכס פ"ופנ תלכזכ
 ןיככומע .סילסע .םנוכ סיס סל סז יפלו (זייכ ןעיס ולס םייוסכ לפונעכ ףסש

 סמטע 'ש 5ע3 לוסו) ,55םיעעכפ ק"קד "35 ססע ע"גס לע סם סנוסתב
 'כ ססכ 5לקכ 'יסו | ,ןעיככ תלסע כעכ לס ולינקו ל"םקסע דיעלס ספע
 'כ סס3 ויתוכופת3 סוקע לכ3 וסנכ ןמיככ תלסע לע ןולגס ך5 ,תע ססע

 כיכזסכע שו3 קיס לכ | ,(וכם יוקיכס ססע ךפסנ דונכ ךכדכ 'ק םי5 ססע

 ,סלסיננערפ .ק"קב רכס 'יסש םוליפ3 כתוכ "יסו תפוס ליעס סש ת5 וילע
 ככזנס סוקפ לכנד פולולס וניכיעו ,לקללק ליכגד דיינ6 ויכע כפוכ "יס 65ו

 5לסיננערפ3 | ר"35 .סיסס םוכיפכ ויכע ונתכ ,וכע| יעכמ ירפסכ סזס ןופנס

 תוללסכ יכנס סז לכ דכלעו (ג .5קפקק לילגד דייכ6 סיסש לככ וילע רכזכ לו
 בלו ןיע תעש 55 ךזפסכ יכו :סנוכנ פרכד 55 רנרס רקיענ סגנ יכ ,ךמ
 ןילכול .סייכסע3 סנוסת סתוסנ ןייעפ לכ יכסש ,סזנ ךפרעססנ ר5ע םיגשו

 קש ןמז3 ןיכנומ ק"ק3 סנתכנ ליסס סנוסתס יכ ,סכופע ןסנ*ו סלכ* סש

 תנס ילס5 כ"עכ סיס סזו סש 6לתלד יכסעו "35 לנכ ןיככומע סילסנ

 כלונעכ 3ו35 ק"קכ עייכו דיכ5 ןיידע ייס גיעש םכש דע ןכ5 סדוקעד נ"עס

 כסכ ספו עדונכ ןיפנופכ כונלע לכקפנ כ"ק5 קלו ,ק"כק ןעיכ סס ותנופתכ

 סתולנו ןניז .ותופ3 יכסו ,סיריד לדכוע ןודככ סמ ק"פ ןעיכנ ליסט סכוספס

 רוע 55םינערפ קיידכ6 ססע עיגס סיס ל5 כוט סע סנוסתס 2תכס סנסס
 תיסע פי"יוסכ ללונעכ ו"סס תגסכ דוע ועלועכ ךלסו לטפכ לנכס ,סייכ
 םייכסע ןווכס כוטסל ךתעד לע סכע ךיפ כ'לו ,נ"ס ןפיס ףוסנ ןמיככ

 ןילכולנ
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 השמ הממ רפס לעב אוהו יח שיא השמ 'ו םשב ונמז ינואנ יפב
 אלםימערפב

 ,רטפכ רנכ לוסו  ,פלסיננעכפד דיכפס ססע 'כ ןולגס לע סט ותנוטסכ ןילכולנ

 סס פועע פלנילט סיככד ןכ לעו ,ןככ סדוק דוע סכעע לם סניםינ םקנפכו

 כ

 לע ספ ןילכול) .ס"לסע | ןווכט לפול דלע בוקק יכ | ,סזכ סזקל ינ5 רשאו
 דפוס רמלו ,5קללק ק"ק ילודנעו ילודינע סיסס ןייכ ססע 'כ ןולנס

 גיקט תנטכו ,סיטוכלס לעכ ספי סייססעו ןיפנולפ ס"לסע יפי רודס יכולננ
 תרנסכ סעכססכ 53 זלו  ,לטי5 םכידעכ קליוכ ק"קכ עירו דייכ5 ןיידע סיס
 לוקע לפס לע ,סיילסס לעכ ןיוכוס ליינכ סיעמי סיועו ספי ס"לסע .סיכולנה

 סספרסכ ל"0[ סיסתפ סשסע ס"ועכ כעכ לכמשי ס"וע כנוקעס 3כסכ סעכמ

 ץייכ .פדוי כ"כס 555"8 סשע סלכ, סש סתק ותעכסס ףוסנו ,סנוסללס
 לע "35 םויסכ לנקפנ ןעזס ךסענש ספלכו ,"קליוכ ק"פוס לקסכקע .ס"סככז

 סקפלק לילגד םוכככס סיס לוסס ןעזכד ,סז לע סועתכ ןילו ,לקללק לימגס
 סנס סיעסמ ךלעכ ןכ סנ לוע קת5 ןכו) סנידע 30 ועכ סנוסקו סכודג

 6יכד קסירנכ ולסכ סיכסש ל"ז לסעס 'כ ןולגסכ לופס "נס 535 ,סז לקס

 ןיכנולכ ס"כסע  ןווכס 6וס ויפעו ,(5ק6כק לינגד לפכ 5ע תנסל רתוי לקנו
 -- :דיינעיפפ קפככ ןכ ,קפלק לילגד דיכ6 סיסט סס ותכוסתנ

 סש5כ ןכ סג לכקנ סיסס רסל ןולנ יק ס'ס לז קלס לודכ סנ יכ עדו

 יכופנע רקויעס דסלו ,לקפכק יכודינע סיס לוס סגו ןיכ סשע 'כ

 ןופנס ועכ 5טיכ תכירעכ קליופ קייק3 עיילו ר"35 ןכ סג סיסו וכנזכ ודק
 יכ ןכ סיס ןוסלכס יכ  ,ססינ6 ססכ יוכיס םיס 556 ,ןופללס ן"כ ססע 'ל

 סיעולפ סכוי נשינס לס וסיג סיס סנו) ץ"כ קספ 'כ ןכ יס ינשסו ,ןיכ לדוי

 כיפע 'כ ןולנפ לס ויתוככ יסקול וינספ ויס ססיכס יכ | ,סכויד ןויקיק לעכ
 (עדוככ לז לסלוו לולט ס"וע ססלופעס לסס ןכ לעילד קסיככע ר'35 לספוו

 סירועע 'כ 5ע ר"כת תכנס 5עי5 תכידעד רעוס יכולג ןי3 סעכססכ 53 לוסו

 סשע ספג, ,סותקס לע ספ פנו יקלומס ק"קד ןסלד כלכל יככ 3005 סענס
 5רקנ סיס ןייכ סספ | סיוע 3כס ויכלו = ,ימ"לז ץיכ .קספ סיוע 5ילכ3  לכסכ

 קיקד ןייד ן"כ סוסכס ס"וע ןולנס וינ5 סע לע סוקנת 'כ קספ 'כ ס3

 ץייכ ףסוי ס"וע ןולנס ויכ5 כנק 555 6ק5כק ספ דונכ ותפוכע לסל לקפלק

 סלספ יכיס רפסכ סזפ סללו ,עדוככ ל" "פלס לס ויג ףסוי תיקלס לעכ
 ,ירפרב .ק"קע = רענכונ ץיכ ףללוו 351 | ס"וכ  ץיכעס סכסס כרס ודכנ .דככפ

 סופד
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 תאשמ ת"וש לעב םהרבא יברב קינלס ןרהא ןמינב מ'גהו ,אלסימערסב
 ,םירחא םיניוצמ םינואנ הברה םנמזב ויה דועו .(ע ץייהדופב ןמינב

 האר -

 תודלותכ 'ג| סכעסכ ליעל סז לכפ וכרנד רנכו יקייפ5 ס"סקפ ןילל3 .םופד
 -- :ףסו* תיקלס לע3 ןולנס

 תוזח יתיפכ ,ודוככ ןכסע סוקעו ,ןעיככ םלסע פ"וט לע3 ןולנק תודוא (מ
 ךילפס" כס6 ותנוסתכ ןולקלס עמוסי יכפ 5עכ ןולגס ילכד5 ססק

 ףרלדנםידמ ס"לסנ 3005 יכדלנ רעלנ) םיוס3 סכפדכ פיסו) סיכסכ םפעוט ןידצ

 סיס כשל סינתכס ןע ץכ6 יכולנ ססלט ספ סס ויכנד ךופכו ,(ו'ג ןעש

 סכו ,ןמיככ םלסע לעכ ןולגס תל סג סכופכ סכעו ,3ו35 ק"ק3 סדונכ ןכפש
 יכענ5 .סילודג .ןיכי3 סיס5פכ ססס נוכל ק'ק3 לגיוס דכ פנכיסנוו :סש וילה

 ןולנפ ס"ס  סילודג סינסכ סע וסעיטס | עודי לכדסו ,עיידפפ וכיתלסקכ ועכ

 לילכנעקש ססככ5 ס"וע ןולנס ויכסלו ,סולקלכ סקעוע דימ* סיסש ע"עמש |

 55 ס"פלו ,סילודנ סינסכ דוע ססיכסלו ,ןמינב תאשמ רבחמה לעבו "כ
 סוס קז .סכסו .ליז ןולנס ל"כע ,יסז ןיכע3 ססוקס יג סוס סללכ 5ל\ עעשכ
 סגו ,ןסכ סיס 55 ןעיככ תססע לנסעס לע ןולנסס עודי יכ לוקנ םועש '

 ,ןכ סיס סע וכעד* ס:ס ןולגסו ,כוכל ק'ק3 ותנס ןוכע סכועע סיס 65/

 ,5קסרק ינודג לע .יפרבס כש6 יימכ ךכע סילק, ירפסכ ויפורלופנ וכנסכ ככ
 ולפסכ ללוכנעכ) ופכוק יעיכ ספ  ריעס ילודגו יעכסע 'יס לז סוס סנ לפ

 .סיכנד יסלככ קכ  עגלו ,סרלקכ 035 ספו ,('פ ןפיס ןפיכ>כ תפסע ת"פכ

 תלסע םיוס כע3 קיכלס ססלכ5 לייכ ןכס5 ןמיככ יכ ןוטנסש עדונ ככ סנס |

 יסרַתּכ יכולנו .סיפוט וכ5 ססיעיע לש6 ילעקד סיקסופס ילודנע לוס ןנעלמ3 =

 סיס קוס ןולנס ,קסעעלו סכלסכ עגונס סע3 דכככסו לקיס וקלפס לע וכעמ | 2
 סדוקי ינכּכ ם"לסעו ,ל"סלסעו פ"יעכס .ססו ,סלועס ידוטע ססלשל ריעפמ 6

 סניפי ספות 'יסס םוניכ יכ סעלש '2 ןולנס לוס) ,יכסס ם"לסע ספ3 0לק₪

 ליסכסע "וש '5 סכוסמ וכמע ספדכו ,עדוככ ןילכול3 כ"ספו פק5לק ספ
 ביתכ .בפכפפ ליילסנ5 .סכוע םוכיסכ רפס3 '5 סנופ וכ דועו ,טייע ןעימ+

 עינס '*ק ןוטלכק וכ ,תס6 םכו סילודנ סיככ יכש ולו ,('ט קלפ ןוטלס <

 סיננעפ .סנלס רכזכ סג ,סלותס לעס ייסכ לע כקעי םלסכ 'ס כעכ לקע* 3קע* <

 יכינע לעכ ןולנס סע תיוט כיג ופ ''קו ,סש "23 ןולנס ויכ5 תוכוטמצ =

 ססכנל סיוע ןולנס יס ינעס וככו ,(ז"ט ןפיס נייס עסוסי יכפ ם"וס) --

 ףופכו ,55פלככט ק"ק3 ס5קתכ סכוז '*ס ופלומ לופו ,ולדסו לודס תפוע סיסש %
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 ..תיושכו ,ןילבולמ ם"רהמ תיושבו .ףסי תיראש ת"ושב הזמ האר)
 = םתמכחו םתרות שמש החרז הלא לכו ,(םינוש תומוקמב ןמינב תאשמ
 םהידימלת ומק םהירחאו ,יששה ףלאמ תיעיברה האמזר עצמאב
 :םירפס ירבחמו תובישי ישפות םלכ רוד רחא רוד םהידימלת ידימלתו

 םירקי

₪ 

- 

-. 
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 [ סיס לכזכ ות סנו ,לטילד קסיכ3 קייקכ עייכו :ד":5 יס ויני

 . יככ סע ת"וט ינפכע תופילס וכ ייסו ,סס ןעיככ תפלסע 'ָסכ וי35 תוכוסתכ

 - |. כסע ןולגס סעו ,(ו"פ ו"'כ ספ ןעיס תוסדקס ק"3 ת"וס) םינס 3
 לנע לעכ ןולגק סעו ,(סיסכל תוכוננ לפס ףוסנ) ליז ך"טס יכ5 ןיכ
 קוקס ותכוסמ ספדכ סקו ס"ג ןעיס כ'ק עסוקי יכפ ת"וסכ לפוננוכ) ספלס
 - וע ס"וע ןולנס לודנס ויסל סנט סם. ליכסו םעס ןולנסכ ניססש סע

 9 תכפ .םיכנכס קכיכנס סתוקפו ,(לוסס ןיכעכ ספעלקס ותכופפ ויכ5 קלט

 = ךופנסכ ריכלפ "יסס ןפ םקכע 'כ ןולנסכ סלוסכ סתיס ןעיככ תפסע לעכ חב
 ,קלטפכ ליסו) ,קסע סטפ ?כ כעכ ףלםיעעכפמ ר"גסס יס םי5 ססע ס"וע
 .תפסע ת"וסכ כפוכככ ריענ קלעכ 'יס לכס ןעז3 ל" ןולגס סינפ ייסכ רוע
 |תפסע לפסכ ונתוס תונוססכ לוק סנ לכזכו ,(3"פ ןפיס ףוקנ סס ןפיככ

 ,.ככו = סכיוו ק"קכ "לכו דייבס5 ככקתכ סזס ןולנסו) ,ג"ק ןעיככ סס ןפיּ
 רש ועל ינ5 5פוכ כיל ס"וע סמ רכס ןולנפ פוע ילס5 ,ךיילטסע םכידע

 םינ ם"וסכ ללונפכ ,סס ופסכ לע נסי רנכ זימט תכסנו ,סיכקז םכטמ לעב
 כ יפו תקל סכינע ןודככ קלודנס ותנוכס נתכ 'ת תכסכו ,ויע ןמפיב

 לעכ ןולנס וככ תעד לינה ספ ותנוסת ךותנו ,ט" ןעיכ תוסדקס ח"כ תייופכ

 םנכססנ 53 ו"ת םכטכו ,ןמיכנ לסת >ענ ןולנס ויעס תעד סנו ססע סטע

 "קה  ניז לוס סנו ,לקללק ספ ספדנס ד"ו* ע"מ כע ך"סס תקפרס לע
 יכפ פ"וסנ ללונפכ סעלש יכינע לע3 ןולגת סע כוסו וכ פ"וס
 .כמ5 ליז קפלי 'כ | ןולנס 320 סיס וכתסו ,טייכ ןניסו ויכ ןעיס כ"ס

 פניו קיק יגיסכעו ,סםד ר"360 ןולגס וכפופ 555 סם לכיוונ לוס סנ ותכיד

 וכילעס לסל תועוכסס לכ .ססל סלסל ונעע וענסס ועע סילנדו ןיד ססכ ייס

 סמ כד לוקס סיגס סנועט ךכע ,כ"ת תכש דע ז":ט תכסע סילעפס ויכע

 .,סמ כיע ןנכ לפכ כססכ ל50 ספ כיסס קפני 'לו ,ריעס יככ רפסכ ,לכיווכ
 = םפללו סכופל | ניןוכ לכקסנש וימס) לפטכ סיסס קל סע לד סיס 55 יכ
 לעכ ןולנס ינפל סטפסנ ונילקסו  ,ללכ םופתוסכ סספע | םככנ 5לו .סניםי
 טכ ןתכ סיוע ןולנכ 'יס וככו ,*; ייככ סש | ויתוכוסתכ ללונככ קדל 5
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 בכ אובמ

 ליצז שקריס לאוי מיגה לודגה וניבר םללכמו ,השעמלו הכלהל .םירקי
 לעב

 סלגע 5עכ ןמס 5קפכק ספע יכשפ סייספדלק סיעסי ע"גק ןפפ סיסש]
 סנכ לע סותס ועס יסלנעו ,5קללק ספ לודנס ןיד תינע רס5 סיסו [פוקועע

 53 ןפזכ ספ 5פע 5כפס טולקסכד 'יפפע סייומ גיסכס םקנפ3 סיניד "קמפ

 קייפפ יס ןויס סייכ סויע ץד קספ לע זימספ ףל5 ןפיככ ספו ,טיוי 'סופ

 ססכע סייס ס"ועכ ןולנס וי 553"5 עטכ ןפכ 'קס סלכ, סופסס לע 3

 'ר סויע ר"ספ לע סותמס 5ע 53 ו"קפמ ףכ5 ןמיסנ ספ דועו ,יו:> ןע
 ,ייס'קכלז ןפ סחכמ ליכסועכ ןולגככ עטכ ןפכ 'קס ספכ, ר"ית טנש3 סלסע

 לכ םלזייפ 5552 "גס ול דככו ןיכו ,ופלועל ןע ' ןוסנק לטפנ ר3כ ד
 ץקפ ילודג סככ וס כיפ ןולנס לס וידכנו ויכיכ סנו 8 תפסופ 'כ

 פיוס לע3 הבישי שאר ביל ס"וע לידלס | ןולנכ סכלכעו ,סלומס לידו

 ,ןימ כיע3 סדסע ספרנט 3"ע פ"וסכ ותעכססנ ועלפ3 םינכ סיכלפ ₪

 רביל ס"וע .כידלס ןולנסו (ק"פל סיעקפ זופמ ס"כ סס לטפנו) ו"לקס 3
 תכסכ םכט ר"* ספ למפכו) פקפכק ספ כודנס ןיידו לתניפע םיק סיסש ףירח

 תלסע לענ וכינכ ףילסס לש5  סיכיולעס סיכולגס ןע סכפו ,(* (3"עקפ

 ןפיכב 0

 לכועכס ק"דכ5 ןקכת לספר סיוע ןולגק לע ודיעלפ סיס ליז ףירס רכיל ס"ופ ןואנה (*

 סיעולס ךורככ ס"וע עדוכס ןולנק לע וכרו ,5פיפוקי פרוס 'כ לעכ גרוכעסו

 סרטפ ס"וס ורפסכ רסוכעכ ,ספט ךורכ 'ס  לעכ קיכפייכ ק"רכ6 סיסק ה"סמלכז ליקנערפ

 תז דכלמו ,ונמזכ סיפירקכט לודגס קית ל"כס ןולנס וכרט ,סש וילע כסכו ,ז"ט ץפיק סיעכמ

 סקעו ,סדוככמ קרילה ןרלה רשל סרוסס ירידלו רודקת ירספ קכרק סידיעלפ לוע דיעעס

 ףסוי "ועו ,סקלרק קפ ד"כרו סרככלוו ק"דכלכ יולכ כקעי ק"וע סינולגק סיסלס ג

 סיכסויס ןמ סיקסכועס סי כולנק סינברק לכ סנו | ,רנק פכידעכ ףלרסכז ק"רכ0 יוכס ףירמ

 ודפ5 רט6 ויריפלס סלכ ויס ,ונינפלט רודכ לקלרק ספד סכר לכיד יככ קרל ירועו ידע לע

 םי | םוכיסנכ רעיסו כועס ךרדה ססל לקס לוס יכ ,וירכר ס5 5עלכ ותסו סביטיכ וימפמ

 רקלכ סרופ לס קפעסל לורג סוקמעכו כר ןויעכ דיעפ סיס ודועל לכו סיקסופסו דוע5פס

 ןולנקכ סקרכ5 םירכ פ"וטכ סנונע ןודככ פס6 סכועפ כ"ג ונעע קפדנ סנקו ,סינוטסרס ןמ

 יקס סלכ, סש ססהו ,ק"פל ו"קקס חלטכ 'כ סויע ק"ק ןמיככ ז"עכ קלס כוקרטעיפמ

 ללפנו לודנ רוכס סיכופככ וירח5 חינס סנ ,"סקסרקמ ל"ז ןמיככ ס"וע םונמסכ רכיכ סרוסי

 וכסמ 555 יפודלי ינויכ ויפיסרו ,ם"טק פוינופ סכרק לע- פוליקכו םופירסכ קועע קומע

 ,ספ ונריע יריקיע ל"ז דלסננירפק תשע "וע דככככ םיעיס דינגס ףירמס כרס ודיעפפ

 סירכד סיטודמ פלק סלעכ ירי סהס סגו) ,ו"לי ק"קפ סירקיס וידכ: רי סחס וס םעַכַו

 פ"וע נ"קרס יעל יס5 ירוד וקו קסכופק ודיפלפ וכנעמ לכק רטל ליכס ןולגקמ סיסלפכ

 :(סק6רק ק"ק הפ ה ןטרד סיסש ,ל*לז רילמעל שריס קסלי



 אובמ

 .לכ לש ןבר ונמזב היהש עדונ רשא ,םםירוט העברא לע ח'בה לעב
 ףלאל תיעיברה האמה ףוסב ותרות רואב ריאה ליז אוהו הלוגה ינב
 ל'ז שובייפ םלושמ ה"ומ ובר לש אסכ םוקמ ןכ םג .אלמו .יששה
 תקלח הפו ,ק'פל 'ת תנש רדא 'כ דע טיעש תנשמ אקארק ק"ק הפ
 ןתנ היומ אקארק קיק הפ םינואגה ןכ םג ויה ונמזבו ,ןופס קקוחמ
 /ק'פל ג"צש בא ג'י רטפנש תוקומע הלגמ רפס לעב אריפש עטנ
 לארשי חמשי יפ לעב יראהילאק לאומש לארשי ה"ומ שישיה ןואגהו

 אוהו

 לפונעכ) ףסו* תירלס פיוס כעכ "כ ףסוי וכיככ :ויס ססעע ויתוכוספ ןמינכ
 .ןועיס 3'ע | פ"וס) עייעסס | וכינכו ,(זיפ" ןפיסכ סס ףסוי תיכלס תונופתכ

 פיוסו ז"; ןעיס ףוס סש) ןיפכוכמ סייקסקע ןופנסו (6יכ ןפיס (ףיסו נ"*

 ת"וש) כונ5 ק"דנסס יזלק ףסוי ס"וע ןולגסו ,(כיייק ןעיס ןיכנולמ ס"לסע

 סטע 'כ לע 5:םיעערפ ק"דכס יס | םיפ ססע יכ ןולגסו (נ"כ ןעיס כי
 ,טכולניכס 'כ לדכעע כ ןגפנסכ סשע יכ ןוטגס וכתוסעו ,(די* ןעיפ סש) ססע

 כיפלו ,(טייק ןפיסו ו"ט ןפיס סם) .ליעדלכ ק"קכ כ"ססו כוכריס קיק רייכל

 ס"כסע ןופנפ סע סילכד קקכ סגו ,ןכזופכ ויני ףוסנו גפכפנו "-פפכ סג

 ונעו יעכסו יכולנ כל סע דועו ,(כיכ ןעיס ףיס סש) סיסוככס כעכ .ספ*

 : ,סיכוס תועוקפנ סס ולפסנ ללונעכ ,ססעעלו סכנסכ ועע ועיכסס לם6

 סעפ םכוז ,סליתי סוכעכו סכור3 ספשכ קנר סכס5נ דיעס ססעע 'יס וילכדו
 לדיסס טנק לוכפל לוק לינוסס תעכ ןיכנוממ ס"כסע ןוסנס סע 3ירנ 03 'ל
 .תיחשכ לסוכעכ) | ,ליז לרכעס ס"ופ ןוטנס סע דקינ לכיווכ .עיעסס וגיל

 ןופנס  טככ .זלו (ו'כק ןניס ףוס דע נ"כק ןעיס תלסתע | ןיככולע .סיילסע
 לטל זועו ףקות לככ ודגנ סוקלכ ליס לונג םיפכ ליו סלודנ סלנק נ"מ לעב
 5 לפזמ סיס ז"כע ךפ ,סיסק סיקנדו תוכוכע וילע כפכ סנו סזכ וירכד לכ

 = נינ ם"וסכ לוקו ,"דס5 סכפו סש3 קל ,סש םוליפכ ועס ת5 ליכזסמ

 -- :םיעו ז"ע ןעיפ ףוס דע סייע ןפיס תלסתע סש
 ינורינע סיס ופכוס יעיכ יכ ספענומ ונלכז רנכ כיפ .לעכ ונינכ ןכסע םוקמ +

 לקפמ סימס ;עכ סגו 5'[ ל"עכס ייס3 דוע .5קפכק ק"ק ספ ילודגעו
 עכקו סזע עסג ךכ לק6 סלולו ,'פ ןעיסכ ויפונוסתנ ונכענ םיעכ ופוע

 6ק5כק5 ויפוקיפסו ויפוכלס ןילס ססעו ,6יזעכס םכידעכ וסכדע תיכו ופנימ*
 תוקדעל לזס כוסו ,(זיע ןעיפ ףסוי םיקכלס ם"וס) ףסוי תיללס לעכ ןוסנסל
 ניי ורפסנ רלונטכ "כו ריינפ סס 'יסו ץייסדופ קייק ותניסי ענקו ןיכופ

 םועוקנכ

 וא. ו-0 7



 :גכ אובמ 4

 ית טבש ג" רטפנו א"תיב א"פלא ד"ע הרצקב עישה יקלח 'ד אוהו
 המלש יניגמ 'ס לעב לז ףסוי ה"ומב עשוהי ה"ומ ןואגהו (,  קיפל

 תיושו

 סוסכ ופופ ונל5ע 55 נוכל ק"ק3 5כ35 ידונכ ותסוכנע ססו ,סיכוס םועוקכ

 כותכס סעד טילסע יכל ןככו ,יפכע םכיד ול עכק תלקיד סע וכ "פס ,סעפ
 ףרפדלסידע יכדכנ כנלמ תיוסג סקפדנס ןולסלס עסוסי יכפ לעכ ןולגס תכוטסכ =

 וטעע סז לכד 955 פלו ,סוס 5תורכ ,נוכל ק"קכ סכוס ייס כ" לע .ןופנסש
 סלו וותעדע .סז לכד ףיפוקש סעוט קיפעפ סזיסע קל ,עשוס* יכפ לע ₪

 ךירנס לעולמו םס5 סכיפ ספסוס י"ע סז לכד ןקתל לספ6 דוע יס לוס =
 לייכס ססלככ5 :נינס וכ3 5 וכינפ יכ ,ןפיככ תלסע רכסעס לע "ןכוו 'םויסמ

 כלוכנכ | ,סיכס 5עכ וכינל5 ותכוסת סכס ססעו ,נונכ ק"קכ ניממ םכס3 סיסש
 סוסו ,סז וכעיסוי סע ןיידע 535 ,ם'ע* ו"ס ןפיפ ףוס םוסדסס םיימ תחש
 בא + .ןהפירככיס 3

 ןכ .סיס ,ירפפיכלק רפ יכפסיכ5ק כלועס כ5רםי סיוע םיסיס ןוסנס ברה (*
 יכססיפלק סעלס סיוע .גיסכנו םלכס לספעו לס לודגס סכקס 5

 ,ףסוי תיללס לענו 5'עכס סיכולגס ןעזכ ףקללק ק"ק ספ ססעוע 6פולס ,

 ספ ליעס ילודנו יעכסע סיס 5" לוסס '3 סלעסכ ליעל ופול ונסכז 992]

 סלרוס יכיכע3 .סירכר ריכפ5 כ"ג עילס ספד כ"וט ך"קספ גייסכסו  ,קידככמעו
 :סס 3תכס ןמיכ3 לוגג לפס ףוסכ כייג לכוסו ץיילקע תוסנס ולפסכ לסופעכ ><

 כע דעע דסלו יולככ דעע רספ תוכ35 '3 סכ סיסש סכפ3 יריכ 03 סמעע

 ספולס יללסיל5ק סעלס יכל יפיללסו ,סוכפכעסו ,ןוסלכס ןע .סלודנו וסננ |

 סזס ספולס סכקסו .ם"עיו "יתפכעס ןידכס יכ לעלו ,לקפלק קייקד 6 סקעופ |

 עכילס ססעעכ רייעכ ןפיס סיפרס תייוסכו 6'כ ןניס 5"סכ פייופכ ןכ סנ לכזכ

 ותופל סל םדיקס ןעעס | גייווסכיוקכ3 ססלכ3ל ועס3 דקל לוק3נ3 לקפלק ספ |

 לקסכק ספ ז"ע תודע סנגוסו | ,סונולנסכ | ,ל"כס ם"לסע ספוסס סכחס לש
 : ם"עיו ק"פ5 .ט"יס טנש בייכ "ערס לש וכיד 3

 ספוכ סעכש 2 סכסס סע דקפ וכניפ  ,ל'גס .םילסע 6פוקס סכפס יכ ערו
 סכריסנווו :כ"סזכ ,סס נפכס ויקס ו"כ ןפיס ק"ןל כקז יכוטכ לכוס לפס /

 ,פפכש ץק5פ ויפי ףוסכ ךלסט סנלס ס"וע ועט ןקז דסל 5פוק סיס יסודפומ =
 כו ךכע י"ל3 .םיככעפב ם"פ .לע ןיככוככ כ"ז ליפע ס"וע ןולגס ןע ל6שו =

 ולוכנש וכ לעלו כישקל ודיכ סיס סללו ,דועכתס דג לוסס ,וכלוגו .

 ץכפכ וינ> ףוסכ ךלט 55 וכלס ספוק ם"כסע | יכ ,ל"כפ "סז3 3םיסי .וסימפ*
 לפרסי 4



 אובמ

 ה"ומ ןואגה ומע ותאו .ק'פל חית בא חיכ רטפנו ,עשוהי ינפ תיוושז

 םוי

 ותסוכע סוקע כיינ לוס ספו | ,ודוכ ןכשע סיס לקפרקנ ספ קכ | ,56לש*

 םייכסעו ,קיפ5 זייט וי5סכ ז"ט םכטס סוי3 ספ לטפנש קייקס קקנפנ לפונעכ
 ןץע:  ףוסנ ךלסו ןיכנוכע ס"כסע וכיככפ לשש סם | זיטּכ ולינסס לפול
 סייכסנ) ם"וסכ | כייג לכזכש ופול לוקס סללכו /כקל םיפ סיס 56לםי ןרפל

 סש ומ ניסס סיקסעו ,סדכ '5ס3 ותללס וכפע 5לסס 5"יק ןעיסכ ןילכולע

 ,לעד ללוכו םודק 532 לכננפ 3"5כ ל"עכס לככ לק5לע, :לייזו לודג דוכככ
 ןימ> 5 פןכ קעלש ס"וע םודיקכו סלופכ ללפועס ףוללס םיםיס ןיס5פ 5
 ופלככ םיפ דיי, :ספ סייסו ,'וכו "סומט ופלעע 553 סיפפותסעס לכלו
 ,'סיסללז סילדנ .כ"כסב כיפפמ סלכ 'וכו 532 לקללד םודכטנ דוקטס פ"כעעד
 ץלפל וינ* ףוסנ עסכט סס כתכט סעכ ז"טס לעכ ןווכס לוס ויכעו ,םיעיו

 : יזו ססודקס
 יכסטימ6ק סעכס 'כ | סָכְמְס :כסכ וכ סיסס לק5 סוקעכ וכנפכ לנכ קדנהז

 סוקע סיס סלכו ,תס5 פנו סיכ3 סענכ5 ,5קפכק ספד סחעוע פולס

 סקנפ3 רפונעכ .ריעס ירנכנו יכיקיע ויסו  ,ונכיעב ספ ספינ יכנ סע ספלונע

 ,הייטס .טנש 5יכ ספ רטפכ יכפסיכ5ק כקעי סיוע 300 :סס ומלו ,ספד "פס

 ופכמעל כנקנו ככע םעכ זועפ דיי 'ד סויכ כטפכ יכ6סיכלק סשע סיחע .3קסו
 םקנפכ רכזנ לוסו | ,יכלסיכלק קפלי ס"וע כללו | ,ניפט זועפ ו"ט 'כ סויכ

 כסקטי סיחע םיטיס ןולנס ככס לוק יעינכסו ,ספ סקדל י6ננ סיסש סקדנס

 ס"פעסעב .לוסו ,קיפ5 'ם יטנס ג" '3 סויכ ספ רטפנס יכ6סיכלק ללועמ

 סלטפכ ענס םכע סכינגס ספוסלו ,סכלקנ ע"סס יקכק 'ד 5ע 56כשי חעשי
 יפודנע סכוק ויס לוד לס לוד ויככ יכנע סנו .ק"פ5 ןייט וילסכ '* יו סויכ
 םולסקכ פולכוס יכועלו סיכנכל ולנקפנו קזע ועפכ ססע תלק ,ןכפ ידכככעו
 ,קז וככנ[ דע לוד .לקל לוד ספ וקלסכ ססע סנלסו ,ןילופ תונידעכ פוכוס
 סיסקולו סילפוכ כ"נ ססעו סיניסכנעו סיסלכ ססע ,סיליטעו ק"ת ויס סלכו
 "סמ יכלסיפ5ק דוד ס"וע 3כס ועכ  ,סידוסיס כוקכ3 ןוקסי תדע לקקכ ספ

 סידוסיס כומר רפוימ קייטפ6 וכ סיס לוז ש לעקייטפ5 רוד "כ ססנ סלקכ

 סקדנס סקנפנ לכזנכ ליז טיי יסופ לעכו סנלש יכיגע לעכו "כס וכיבכ יניב

 ספד ריינלס ןולנס ןכ ילכנ ףסוי ס"וע ןיידס ןולנס ככס ועע ססעס ןונפס

 יעס דעכ ליס דוד יכל עיגעט סע ,(ליז סינס לס וכל) ליז םונייפ סיוע
 תסרפ '3 סויע סיני סיפנס ךסעכ ספד סייכעס סילוקס5 ןתכ לם6 תחקכעס

 נסיו
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 רךכ אובמ

 ךלמ ינרעמ סו ,בומ םוי תפסות 'ס לעב רעלעה ל"גס ןמפיל בוט םו*
 רטפנו

 סירקיס ויכ3 ינש סנו ,ק"פכ ס"פ ויכסכ סיכ רע ק"פל גייפ וילסכ זיט 3שיו
 יעיכ ספ סיסקוק ססינס ויס יכלסיכלק עטכ ס"ועו לל6סיכפק וסיפפע ס''וע

 ססעס ןונסמ סס סקד5ס סקנפ3 55ככ ןכ ,ספד ד"3לס ליז לשעס וניצל ןוסנס

 ןייד ספיזוי 'כ לכיפ <"ופ ןוסגס כס ןכ ילכנ םיכלנ סקכע  סייוע ףומסס

 פייכמ תבט 'ו יד .סוי3 ,ל"כס רקייטפס וסיפממ 'כ סע (ןיטיג לדמ לע3) כ"ז
 וספר סילוסס תיכ5 וכס קייטפלס ןע ןפכס סע דעכ וכ עיגעס סע ק"פכ
 כינס .לקייטפ5 עטכ 'כ סע ןונסס כומ ססענ ד"כס .ןסיכ 'ס"כ "9 .סויכו
 ססעונ לפולס סיס סכמזכו) ,ספד סיכוקס תיככ כינ ןפכ רסלע וכ עינעס סע

 ס"וע | סופעו דינכ לודגס 3כס סעוקעס ףוכסָס 5ק6לק ספד סידוסיס פדעל
 ןוסעס ס"וע ןוסנס ןפ  עדוככ םיקלטיס סספסנל יוכיכ סוסו --  ,וגלופלוע דוד

 תיק לוסו -- ,סקדפ םעש פ"וס 'ס 5עכ סכוקנ5 קייקד רינפס ליז ונלופלוע

 סקנפ3 וסניסס ל5עכו ,ויפ לע ססענ לכסו ספ ליופו סקד5 יפכג כיג 6

 יקס סלכו ,סותסס כע סס לכו ק"פ5 ך"ת זעת 'ס '5 סויע ספד סקדנס

 ותעיפס לעג ןכו ,"וגקופכומ סילעש סייוע דיססס ו"עסלל3 דוד וכ 8לו פולס
 סלנ, ס"סע 53 ססו ,ק"פ> דייכת זועפ וייט 'ג סויע ספד לסקס םקנפ3 ליג

 וסיפתע :כ ספסכס לסלכד כ"ג סש סלעכ ןכו ,("וכ 5לו פוקס ונלופלוע דוד
 סויכ :וקרטעיפ ריעכ ססס םודיק כע סייס ףרסנו סלילעכ למס  לקילטפס
 יתנו תויסנכ יפנ לכ יסקנפ3 סגו ספ קיסס םקנפנ רכזנכ ,דיכס וילםכ דיי
 ןוטנס 15 ונע כנס כם5 סניקס | ןולכזמ כ"ג כפככ סש יכ ,ספד סיטלדע

 לככו) = ,עדוככ | ,ספ .לכיידו ןסלד סיסס ךכיכ ערז לעכ ףכיפס ךלי3 סיוע
 וכלכס סטו ,כס5 סוקעכ סז יכפסיכסק וסיתתע סיוע םודקס תודופ נלכד

 לפיס לספ יפכ ספילס3 ותו% וכדט סלעכ וכ וסעס סיסקס סיוכיעפ ןע כ"ג

 ורפסכ |ץנעזנוכ קייק3 ץ"פ ליינס 3קעי "וע םיסיס גיסלס ולוד ןכ וכעע

 ונכ, בפכ וייכ ןמיס3 דפסס ךרעכ סס יכ ,ויעס ליידפפנ ספדנס "3קעי ספ,
 וסיתסע ס"וע לוסטקו םודקסכ וייסכ טספכ סיסש וככעזנו וכיעיכ ריסש
 ,(כ"כפ "ועד יסכמ 55 ץכ5  ,ולגכ ףכ דעו ושלכע ולוע 6 די"ס סקפלקע

 לכיפ .ל6יפי סיוע לודגס 3ק0 וכ יד" תל ספד לסקס יסלכ וכעת 15 סכסו
 וקיזקסו ,סיעופיסו סנעללס םסכלפל קייטפסס | יכיכעכ .קוסעיש | ,ילססיפסק
 לס5 סיפפוקס כול סנ -- ,ןולק5 ןעז דע וילסס ויככ יככו ריככ סנס

 ,סילטיל ךכלכ סלופלס תעכסכ סכלס ודקס לם ספ סידוסיס תדעכ ויס

 ולזסו
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 אובמ

 [2-- קיס
 = ,תפזס סלקיס סקפסננע סלכ ויס ל5טקלד קלות סיכסכוע וככיעל ונסו ולזסו
 םפלכ כינ סיסס .סינל5 סקעוע פפוק יללסיכלק ןלס6 סיוע ליכנס 320 ססעו

 " תכופק 555 ספ ופלונקו כלטקלד ןלסל 'כ סענ ללקנ סיסו ספ גיסנעו

 = סקנפ .ס"וע | בידכס ןילקסו | דינכס נכס ןכו | ,5"כס .לקייטפ6 לכי :יכ .גיסקס

 "*כ סענ ללקנ סיסו ספ ניסנעו םלכ סנו ספעוע לפוכ יכלסיללק כדכענ
 < סבלס רוע ססועכו ,קיפ5 3"לקפ פנט 'ז םנטס .סויכ רטפנו כלעקלד לדכענ

 ש רקכ סיק קש ויל יפלוי ןולסלס לננסו ,סככ כוטספ> סוקעס ספ ןילו

 בלס פוסו יתודל יעי3 רוע יתיפכ ,וככיעכ ספ ,יכפסיגלק יוכיכס ססנ כיינ

 : פןסו ,ספ נג"ופ כינ סיסס | ,יכפסיפלק .ןקס6 קסני "וע םוכעס בידכס ליכנס

 - " ,קז .וככנז3 ספ סיפלעכס ויפונל םי3 תוחפסמ רכסי ל35 ,סיככ 5:3 רטפכ

 | ס '% .ונפכ לש5 יפכ ,סירסל סייוניככ קר יכלסיכלק יוכיכס ססכ דוע ופדקכ

 ₪ - -- :עָדונכ סיכע(ס יוכיטכ סלסעעס סעטפ
 | סם לםפ) בק ללועס לפלפי .סייו  םיסיס ןולגס 25 כוסנו רוזחנו

 2 וכל עדונס :פוסו (יקלפיכללק סשכ סינועפכ -יקל סכססכ ולס יוכיכס

 [  עיטס יקנס '' לע לנפ כס5 ,'לארשי חמשיו | לקיסו דנוקנס ולפק יייע
 לס סככו סלנכ3 סירפס סכרס .כינ רנס .סז רנלעו ,פייתיכ לייפפ5 ךכדכ | ,קרלקכ

 ".םופסופו דונתס ככ >ע סילפס קנס סנוסלככ יכ ,סס ותעדקסנ כסק לםלכ
 = ןנע 'כו טפטע .תוסכוס 'כו ,תעדס ןע 'םו ,סייקס לול5 יכ ססו סיקפופו
 .ללסמו תולע ג"יכסו סכופס לע 'יפ  תוקופע סלנע לפס רנפ כייסלו ,ךרזע
 :.טלכ 'כו :טרפכו .לכככ סיפכדעסו תודגלס לכ לע 'ד = פיּכ יכ כ"סלו ,קלופ
 = ,עיסס יקלפ יד .כולק .לוסו ללכסי סעשי לפס .כ"קסו ,םונ5 יקלפ לע סעלס
 יס56 לכע :סכסו | .רופס פע ךלדס תלפס לוסו סיעטס סלופ לפס כ"קלו

 ,ע'פס יקלס 'ד לונק סוסו לינס ללקסי םעפי 'כס קל לולכ ללי 55 סילוכפס
 = :ןוסגס י"ע ו"פס תכסכ 5קלכק ספ סנוסלככ ספדנו ,ל"תיכ 5"פכ5 יפ לע
 קנס ןילככנ סעפס רוע םפדכ כייקלו ,םופילפכ לקי וקו  ,ועלעכ רנסמס
 תו פיוס לע סייס יקס 'יפ סע ,5"סמ תכסכ ד" קכקו םית תכטכ סייוס
 .ןנע לעכ ןולנ ןתמ סיכפס םפכ לעכ ןולנס ככסע ד"ט לע עד יקס

 = טפספ יקס ייפ סע טפסע ןסוס קנפס סג ספדנ ןעזכ ךטענו ,ססלכנל
 = .ןילופ תוכידעכ תיסילט סעפ דוע כייסלו = ,ךכד יקס ייפ סע לזעס ןכ5 קלסו
 = קס ייפס סע ס"ופ קפס 5לכםי קעשי 'סכ יריל 5 .סנסו .נלקלידס ריעכ

 - טייס
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 הכ אובמ

 תקלח לעב םהו ,ךורע ןחלש העברא ישרפמ ילעב וניתובו ןכ םג ואב
 ףלאל תישימחה האמה תלחתב ,ןהכ יתפשהו בהז ירוטהו קקוחמ
 תיב לעב וניברו ,םהרבא ןגמה ןרמו דימת תלוע לעב ןואגהו ,יששה
 רבכ רשא עימסה וניבר דבלמ) .עדונכ איהה האמה עצמאב .לאומש
 האמה עצמאב טיוח עישה לע ורוביחב הלוגה יניע ריאהו ושמש  החרז

 ץרא ילודגמו ילודיגמ םלכ ויה םינואגה הלא לכו (ל"נכו תיעיברה
 ;גונש המב תוצראה לכל יבצ זא התיה רשא ,הללוהמה ןילופ
 הלודג הריקשב םיקסופהו דומלתה דומלב המכחהו הרותה תצברהל
 הרוסמהו הבותכה הרותה יפ לע הארוהה ינינע לכב םנו והאלפנו
 לכ ירחאו .הזה םויה דע לארשי תוצופת לכב םהירבד ולבקתנ רשא"

 ןוזחה

 רכזכ 55 יכ יסופככ יתעעותסכ ד60 סעו ,קייפל םיפ ןיללככ םפדנמ ייפ

 לכו .ויכס סס לכו ועס לכ  ,לפקסי קעשי לעכ רנסעס סס לפסס רעש ללכ

 טייס יקס םוליפס סע קיול לוטע ךולע ןסכס, סללק3 םפרכ קק ,וכיע סש |

 יריכינ ץיכ .לודניכל .סיחע .סוכעס ףוללסכ ןסכס לליפוקי קטע סייע גיסלסע

 תוסעל וערס 3לקנידס םופדנו --- ,יססלכל ןנע לעכ ןולגס ןתס ןיטלטפלק

 ונימס  יילארשי חמשיו סטס תקתו קונקס סט ןכ סג ויש יכ ,רפש דוע

 סכוקס ל5כש יש לכ סעשי ןעפל  ,"תוקומע הלגמו ססס קו ףד לכ לע

 תוקיננע סכנע לע3  פריפס ן"כסע .עדוכס ןולנסע לוס יכ ונססכ סזס לפס

 ספדנ לס >59םי קעסי לפסמ ד"" קלסס ידיכ לכ כוסו --- .סלופק לע

 ,י5  םוללוע ייפ סע דועו םעד יקס "יפ סע ס"ככמ פנס סכיוו: םרסע

 כרס ל"תיכ ל"פכ5 יפ לע וקדפס לללםי קעפי קפסו רעסס לע םפדנ סשו

 ספי .סנסו ,"ס"סכנז ידקפסס ספוק סעכש ככ ןכ לפועס 3פקשי ס"וע ןולגפ <

 535 ויכ5 סט סנו לכסעס סש לונסס לע רכז יכ סזנ לופל פינועטס ססע <

 ותלופ כולכ עיפוס כנסעס ןולגס יכ ,וכיע סע ןכ סג רכז 6לו סילעס עודע

 יכ ,5"ז םפכ .יסוכ ויתוכ5 תולנק ריעכ ותפוכע סוקנ -כ"ג ספו 9קפלק ק"קב

 וינסכ י"ח ספ סכנקכו סלטפכ ליז ססככ6 יככ 3 ספל םכע סריננס ועפ סג

 כולכ ינועס .סכסס עדי ל5ס סעודנכו ספ ק"סס סקנפ3 רסונעכ ק"פמ ט"ינש

 05 סט סיניכסעס סיכנכס סגנו ,לנסעס לס ותונקמ סוקנ סיס לופס קיש =

 5505 וכ, ללקכ סיסס כנסעס ןולנת לע סט ונתכס תסז דועו ,סזע ועדי

 ,טרוככ ספוק ןכ קל פפוכ סיס 55 לוקס ,תעל 555 סח  ,ילפוקס לפועש

 : סז3 ידו |
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 ב ונל הדו קדצב ארוק לכ יכ  ,טפשמל בושחא הזה ןוזחה
 לע .ורמאב ,הבושתב ליז שיבירה וניבר קדצ רשא ךרע יפל יכ
 בדו ,הרות אצת תפרצמ יכ. םינושאוה זנכשאו תפרצ

 'ה .רבדו . הרות אצת ןילופמ יכי םיווחאה איסורו ןילופ
 | -- = :"האיסורמ



 :ריעה רעש

 יכ ידמע רומע הפ ,הז לכ ךיתעדוה ירחא !ליכשמ אווק התעו
 ריע איה ,הב ךצפח ריעה לא ךאיבא ךגהנא הנהו טעמ דוע

 ךשפנ התלכ רבכמ הז רשא .ץראה לכ שושמ יפוי תלילכ בובל

 אסכ לע ובשי רשא םינואגה םינברה 'לכ תודלות תער ןעמל התוארל

 .לארשי לכל הארוה האצי םהמ רשאו ,הז רחא הזב ,םש תונברה

 דועב התע םידחא םיעגר דוע ךרצעא םא !יויקי אנ חלס םלואו

 לע ןכ םג הפ ררועל יננה יכ  ,ריעה רעש חתפ ףסב ונילגר תודמוע

 ,הריעה אבנ םרטב דוע ,ונאשונ ןינעב םיירקע םירבד השמחו העברא

 התאו ,םהילע םג בלו ןיע תישל ליכשמו ןיבמ ארוק לכל יואר רשא
 : עמשו תכסה

 היה רשא דיבא בר לכ לצא ןנובתהלו תעדל יואר ןושארב (א

 דוע ,ותואישנ ימי וכשמנ וב רשא ןמזה דבלמ ,בובלב

 וא ריעה ךותב םא ,המש ותואישנ גוהנל וב רחבג רשא םוקמה םג

 ינש בובלב ויה בר ןמז יכ  םסרופמו עדונ רבכ רשאמ  ,ריעל ץוחב

 ,ריעל ץוחב דחאו ריעה ךותב דחא  ,ד'בא ראותב םהינשו  ,םינבר
 ןמ םיניוצמו םימסרופמ רתוי ריעל ץוחמ לש םינברה ויה םימעפלו

 הנש םיעשת ךרעל הז רבד ךשמנ הארנה יפכו ,ריעה ךותבש םינברה

 רשאכ ,ק"פל םית איה תנשל ביבס רע נ"ש איה תנשל ביבסמ ונייה

 ןמלק היומ ןואגה לש ותואישנ ימיב םדוק ןמזב םלואו ,האלהל ראובי

 ך"ש תנשב רטפנו םינש ב"מ ךשמ בובלב ד"בא היהש ל'ז .אזיימריוומ

 ןמ היה אוהו ,(ב"ע 'ט ףד יח שדוק תבצמ רפסב רכזנכ) ,ק'פל

 תונידמב הרות ץיברהל וליחתה רשא םיניוצמה םינושארה  םינואגה

 תולהק 2 תולודג תובישי  וקיזחהו ,ןילהאוו אטיל ןיסיירו ןילופ
 ארשי



7 

 ריעה רעש

 ךמזכ הנה ,האלהל הזמ ראוביו  ,תובושתו םיקספ כ'ג ורבחו לארשי
 "ליז אזיימריוומ ןמלק טיגה אוהו :דחא דיבא קר בובלב "יה אל .אוהה
 ילש םתואישנ ןמזב כ'חא ןכ ומכו ,(האלהל םג ונממ רבדנו) | ,רכזנה
 םלכ ורכש הז רחא הזב םש  בובלב זירחא וכלמש םינברה ראש
 ד"בא "הש תוטרפב םהמ דחא םושב םשרנ אל םש שרוק תבצמב
 'ביבס ןכא ,המוחל ץוחבו המוחה ךותב וא ,ריעל ץוחבו ריעה ךותב
 'ה"ומ ןואנהב השמ ה"ומ ןואגה לש ןבא תבצמב םשרנ ס'ש תנשל
 ךסינ יז רטפנו ,ריעל ץוחב בובלב ד'בא היהש ,ליז יזנכשא יכדרמ
 יהומ ןואגהו ןילבולמ םירהמ ןואגה ןמזב היה הזו יקיפל םיש
 :אוהה ןמזב םש בובלב םחינש ויהש ל"ז ל"שרהמ דימלת אצימולש
 ..ריעל ץוחב בובלב דיבאל לבקתנ פ'ש תנשבו ,(ערונכ כ'חא :םגו
 :ןמיס ח"בה . ת"ושב רכזנ אוהו) ,[הכה לפאק בקעי היומ ןואגה םש

 רטפנו ,(תחא הנונע קסעב ת"וש יבתכמ תופילח םהל 'יהש בניע
 יהיומ ןואגהב יכדרמ מ'גה .ריעל ץוחב דיכא היה וירחאו /ץ'ש תנשב
 ישדוק תכצמ) ,ק'פל ו"צש חפפה גחד 'א םויב רטפנו ,ליז שריה יבצ
 .שקנמלק והילא ה"ומ ןואגה זא היה ריעה ךותבו ,(דע גיע ףד ד'ח
 ו"צש ןסינ 'ח 'א םויב אטפא ק"קב רטפנ אוהו) ,ליז םהרבא ה"ומב
 ל" ףסוי ה"ומב עשוהי מ"גה ויה םהירחאו ,האלהל ונממ רבדנו (ק'פל
 חית בא ז'כ אקארק הפ רטפנו .עשוהי ינפ ת"ושו המלש יניגמ לעב
 'לכזנ אוהו) ,ליז יזנכשא םהרבא היומב גרובצלאז םלושמ מיגהו קיפל
 :אתוירשב רבחמזר ןואגה םע םיכסהש גינ ןמיס ב"ח עשוהי ינפ ת"ושב
 ינשה שדחלל ינימשב רטפנו (ק'פל 'ת תנשב בולסרעי ריריב הנוגעד
 "  ןילבולמ ם רהמ ןתחו ץעג םוקילא ה"ומב ףסוי ה"ומ ןואגהו יק'פל ה"ת
 [  ןואנה םע םיכסהש בימ ןמיס ףוסב קדצ חמצ תיושב רכזנ אוהו)
 = "ב רטפנו ,(קיפל ח"ת תנשב שינ ק'קמ תונוגע 'בד אתוירשב רבחמה
 ₪ רחא הזב ריעל ץוחב בובלב ר'בא ויה םלכו וקיפל ב"ית יישת
 .ה"ומב יולה ףירח המלש מ'גה הז רחא הזב ר'בא זא ויה ריעה ךותבו
 'ת"צש ןושח ו"כ רטפנו ,(ףסוי תיראש לעב ןואגה ןתח) ליז קחצי
 ינפ ת"ושב רכזנ אוהו) ,םהרבא ה"ומב ק'ז ריאמ היומ ןואגהו יקיפל
 :הנוגעד אהוירשב רכחמה ןואגה םע םיכסהש ג'ס ןמיס כ"ח עשוהי
 | שלדנעמ 'ר השמ ה"ומ ןואגה תרבחב ט'צש תנשב ןילבול דיריב
 . כ רטפנו ,(טיוי 'פוקר לעב ל"גפ ןמפיל ה"ומ ןואגהו ,ןנזופ ק"רבאה

 וילסכ

 .'ייוצווםן\
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 זכ ריעה רעש

 ליז יקלעז הדוהי היומ ןואגהב ץריה ילתפנ מ'גהו ,קיפל דיית וילפכ
 םינואגה הלא לכו -- .ליז ח"בה לש ותב ןבו אקארק ק קח ןייד
 ןהכה לצנערש םהרבא ה"מ ןואגה םע דחא ןמזב ויה בובל ריעמ
 ריבגה ברה ןתוח היהש אקארקמ ןהכה לאיחי לארשי ה"ומ ןואגהב)
 תסנכה תיב הנבש אקארקב מיופ ליז שעלקעי 'ר קיזייא היומ לודגה
 אוהו םש בובל קיקב כיג היה ודובכ ןכשמ רשא (א'עי ק"קק הפ
 ורפסב הכוראב לכה ראובמכ וילא םה םגו ,ויתובושת םהילא ץירה
 תוילגרמ ןמללז 'ר ןואגה הברה ונממ קיתעהו יחרוזאה ןתיא תיוש
 יכ ,האלהל םג רבדה ךשמנ ןכו -- ,תומוקמ המכב ןיטיג בימ ורפסב
 לבקתנ ןילבולמ םירהמ לש ונתח םוקילא ר'ב ףסוי מ"גה תריטפ ירחא
 ,בהז ירוט לעב יולה לאומש ה"ומב דוד ה"ומ ןואגה םש ריעל ץוחב
 לאלצב ה"ומ ברהל העבש הידומע 'ס לע ותמכסהב ע"א םתח ןכש
 ינואג תומכסהב םשו ,(קיפל דילת גארפ סופד) קצולס קיקד ןשרד
 ,קיפל ד"כת ןסינ א"י  ץינמארג יריב ןילבול רעוב ןילופ תוצרא יד
 הפ הנוח אקארקמ קחצי היומ ןב השמ םאג, ,םותחה לע ןושאר אב
 דכְנו אישרהמ ןתח ארתב ארודהמ לעב ןואגה אוהו)  ,"ןילבול קיק
 לאומש היומ ןיצקה איאלב ןטקה אוה דוד םאנ, ול ינשו ,(ליז א"מרה
 בהז ירוט לעב וניבר אוהו) "ריעל ץוחמ בובל קיקב הנוח רימדאלמ
 ,קיפל ז"כת תנשב םש בוב'לב רטפנו ,(ליז חיבה לודגה וניבר ןתח
 מ'גה ריעה ךותב דיבאה היה ונמזבו ,(ביע ב"י ףד דיח שדוק תבצמ)
 רטפנו חיבה לש ודכנו אקארקמ יקלעז הדוהי מ'גהב ץריה ילתַפַנ
 לעב וניבר תריטפ ירחאו ,(איע " ףד ביח שדוק תבצמ) ט'כת תנשב
 ייררהמ ןב לדוי  הדוהי טיגה םש ריעל ץוחב ד"באל לבקתנ ז"טקד
 ןואגהב שריה יבצ מ'גה דיבאל זא לבקתנ ריעה ךותבו ,ןילבולמ היד
 ןמזב המכסהב ואב םהינשו ,ל'ז רנזיולק לדגעמ הירכז היומ דיפחה
 הדוהי ה"ומ ברהמ הרותה לע הירא בל רפס לע ב"לת תנשב דחא
 ףראדשרעמלהיוו סופד) ןילופ תנידמב קסוב ק'קב דיבָאה ביל הירא
 טקל 'ס לע םהיתומכסהב םהינש כ"ג ואב ג'לת תנשבו ,(בילת תנש
 וניבר לש ונב ןב | אניוומ ץיכ .שובייפ לאומש ה"'ומ ברהמ לאומש
 המכסהב ןכ סג םהינש ואב ןכו ,(דינת האיציִניוו םופד) לז ע טסה
 תיזנכשא תפשל הקתעה םע םדוטשמאב ך'נה תספדה לע תחא
 היה ל"נה הירכז ה"ומב שריה יבצ םיגהו ,ז'לת תנשב בולסרעי דעוב

 ימיב



 ריעה רעש

 םינואגה ימיב אקארק ק"ק הפ ונריע ילודגמו ילודיגמ ופרוח ימיב
 ימי 'פות לעב "גס ןמפיל  ה"ומו .המלש יניגמ לעב עשוהי היומ
 להקה סקנפב רכזנ אוהו שלדנעמ 'ר שריה יר םשב הפ ארקנ היהו
 היומ ןואגה ברה רפוסה די תחתמ אציש ק'פל ד'ת תנשמ הפ
 היהש ,(5 ה'הללז טורקאלד ףסוי ה"מ ןיאנהב טורקאלד והיתתמ
 שריה יר לכקתנ ןמזה ךרא רחאו ,ל'נה םינואגה ימיב הפ אתמ ארפס

 'ר

 תנוכסנ סלועס 55 'ס לכסס טוקקפכד וסיתתע כ לכוקעס ןולגס סז ןיאו (6
 ףסו* י3ככ סכוס יכעס 'ס לע סכנקס תעכסכ נסכ רולכו ,ענטס

 ווסקלכד סעלס ס"וע ןכוו :סש וילונסנ ע"5 סתוק סיס לוסס ,סייליטקינ

 יכ ל35 ,ל'ז לייטכסעו 5ייפכס ילסיסק יכוסנ יפי: ןועדק ןעזכ *ס סיסו ,ימ"ז
 יעל3 כסוסע ןעזכ יס סיס לקלכק ספ סע לרפס סיסש וכל סז וסיתתע

 ריעמ ע"5 ספוס סיסו ,ופ סו 'כות לענו סעלס יכינע לע3 יפרפכ ינולנ

 יכטס סז .וקיתסע 'כש *5 קלנפכ נוסו ."ק"סל5ז טולקללד סו* .סיונ) ןוסנסכש
 סח ןנימס ןוסלכס וסיתתנ 'כ לש ורככ סיס = ,ונריעב ספ ?תנ) לפס סיסש
 תניססנ ןכ סנ ולכז 52 05 לוס טוקקפכד ףסוי '2 ןולגס וינלס ילול יכסל

 ןכחפמ לזע:ל5 ינככ סקכנ5 ס"ןע 320 יכנד ךופ3 סם סלול יכעס לפסס

 ס"וע3 וקיפסע 'כ ןולנקס ,רעפכ ספו :םופדס תיכ5 ל"נס לפסס סיכס רסס

 סיכונס ויכסל ינסו ,סלכקס סעכסנ סיעכס יכיע ליפס טולקללד סנולש

 ,תיקמ6 םככע) לפס לעו יטכפקירכס רפס לעו סלול יכעס 'ם לע סילולכו
 סיוע גיסכס וכ3 ףסוי יזכנ ךותנ סינועטו סינופס סינופכנ וקםכ סלכו
 לכס ןכתפע רזעימפ ינככ סכלנ5 'כ 3כס דימ סלקעו ,טולקפלד ףסוי
 יכעש לפסס תל שופדס תינכ לינס5 סנוסלככ כקנ לוקו ,סלולכ ספילוסל

 ם"ש תכסנ לקללכק ספ קופדנ לענכו ,5ייז וכיתתע 'כ ןולנס יכול סע סכופ

 כי לס ככ ןכ סיס יכסק הז וקיתפע 'לם קזע .לופל וכל עדוותכ סכסו .קייפל
 ולונכ ןכסע סיס סז טולקלכד ףסוי '2 ןולנס יכ עדו -- .ןופללס וסיתסע

 סלוגס יכולע סלוע ידופע סענסע דס ?וסו ,ןיסכנעט ק"קכ ייכו רידל

 ןולנק כנמס "ןילסוכ שי. יסס כופדס םינ5 ליכס5 תוטל וכפנו ועיכסס לש6

 ינל) גלכפ קיק ינטופע ןיולוס ל"גס סליטפעס '2 | ססלכ6 ס"וע דיכפס

 ייע סנוסללס סספדקנ םספדנו (כ'ז יעלס וכינכ ריעכתו ,סימסס לענ ןולנס

 ,ק"פל ו"עס תנסכ ןיפכנעס קיקע ןיוקוס לינכ כקע* ס"וע ןולנק ככס וכ

 : סס ופלו ,קז לק5 קז3 סותפס לע סלכ ול ססו
 סלכ



 תכ ריעה רעש

 תנשב םג םש ואסכ לע בשיו לילגהו בובל ק'קב דיבאל  שלדנעמ 'ר
 יניגמ רפס תספדה לע םש םיכפה רדא שדחב הנשה התואבו ,נ"מת

 ןילבול דעוב הז היהו ,זיטה לע ףסכה תודוקנ לעב תונשה דגנ בהז
 ר'באל םשמ לבקתנ דימת תנשל ביבסו .תוצרא 'ד .ינואנ תפיסאב
 מירלו יי נ

 .גלרפ קייקד .ייכו דינ5 ץיסטכול םיפ :.ןכס5 סיוע ן3 סילפ5 סעלט ספנ (א

 קי ילכ 'פו סילפ6 תוללוע 'כ סיקקיס ויכונק יייע עדוכס ןופנס 6ןס)
 5 טיצס יכנס כרס יז יס סויג סש גפלפ3 לטפכו :סירעסכ סירפס כ6סו

 ק''קר | פ"כו דיכ6 | ס"סככז ל6ועס 202םי סילל3 םוכייפ סלופע ספכו (ב
 כ'ג .ונפפ וספדכו ,5" סייכס וכיככ לש וכל עדוכס ןולנס .לוס) .5ק6לק

 תס5 סנוספ ול דועו ,ז"פ ןע'סכו ד"'5 ןעיככ תוסדקס קיי3 םייוס3 תונוספ '3

 תיכומ .עיסוסד '3 סוי: סקלכק ;פ רטפנו ,ר"ע ןמיס3 יפרסכ יכופג פיוס

 : (ק"פ5 "עס

 נו" ,סכוכ* ןסכ קכפ ,סנוסכ עזנפ ליז לכדכסכל5 ס"ועכ ן3 עסוסי ססנו (ג

 ססיקפו פילד כו עיעכס 5עכ | וכינכ עדוככ ןולגכ לוס) .3ו35  ק"קד

 :(קייפפ רייעס ןםיכ טי" םדוק תכנס סוי3 סש 3ונל3 לטפנו ,סירוט סענר6 לע

 .ןיפכופ קייקד עייכו .ר"35 סייסככז לופס לדוי ס"וע ןכ כזעיל6 לסועס ספנו (ד
 םלכע סתעכס ותניס* גקכ לש5 כ"ז ל"םכסע וכינכ עדוכס  ןולנס פוס)

 םלו ותופ סקיזסס כם5 כרייל םכע סלכינגס ותועס ייס3 ןכזופ קייק3 סדקע

 ,ססמ עםכו סניסיס סלטכמנ סתוע ילסלו ,קפסכע סמ  סניסיס יכנ לכ
 כנקפנ ויפ* ףוסכו ,ןיככו5 קייק> ססעו לעכעק ק"ק3 ע"ככו ד"355  לכקפכו
 םדפכ סיני /ד םדוק תכנס יפלופכ סס לטפכנו| 5כטסופ = ק"קכ "כמו דייכלכ

 : (ק"פפ 3" וילסכ
 קיקד :עילו רייכ6 ךפנרעיופ ליפז יכיכעט דוד סיוע ןכ ףכלוו ןועעס ספכו (ה

 ןכ סג כ"ס5 לנקתכס ףללוו ם"כסע לנוקעס ןולנס לוס) :.ס5קיעעלפ
 כסיס 3ק 'סכ סלכקס ריע שודס לכד וכעע ספדכו ,ןכזופ 'ק"ק3 עיככו ר"מ

 לע קחלי קיס 'כ לע ותעכסס סם ןפכ טנס  ט"י ז"פס תנסנו קיס קרפ

 יוכס ללופש ס"וע3 קחלי סיחע ןכזופ ק"קד ע"ג ןולגס לנחש קודקדס תעכמ
 ק"קכ "כמו ר"גסכ .סשע לנקתכ כ"סלו (קייפכ זיפס.פיליזלכ קיקכ כפרכ) ליז

 סיכקז םכטע 'כ3 ספ לניווכ ןקת לסלע וכענ ס3ועו ךיילטסע םכילנוו (כיוו

 גפרפ ק"קכ :פילכו דינפכ לנקפכ וינ* ףוסנו ,קיפקפ ןניכ סכסס םלכ כס

 :(ק'פ5 נימט ןיטסכע 'ז '1 סש3 סם לטפכו
 - סלנו



 ריעה רעש

 ואסכ לע בשי רבכ הימת תנשבו ,לילגהו ןילבול קיקב מירלו
 ,הרותה לע לאירוע תלחנ רפס תספדה לע זא םיכסהו םש ןילבולב
 ,תוצרא 'ד ינואג תפיסאב בולסרעי דיריב םש דעוה שאר היה אוהו
 ףירח פחנפ השמ היומ ןואגה םש דיבאל ומוקטב לבקתנ בובלבו
 בולפרעי דעוב המכסהב אב ל"ז אוה םגו ,עדונכ ליז .לארשי  היומב
 ,יבובלמ השמ םאנ, םש םתחו הרותה לע לאירזע תלחנ רפס לע םש
 זאו ּבקעי תיב ת"וש רפס לע המכסהב בוש אב גינת תנשב כיחאו
 ,יבובלמ- סחנפ השמ םאנ, םש בולסרעיב דעוה ינואגל ןושאר םתח
 דניקפיז ם'רהמ ןואגה ול ישילשו ,אקארקמ לאירבג טינה ול ינשו
 ןיעב ןייעטהו .,דעוה ותואב םש ויהש םירחא םינואנ דועו ,ןילבולמ
 היהש ל"נה ףירח השמ ט'גה| לש וזרואישנ ןמזמ יכ הארי  תרוקב
 האמה ףופ רע האלהו זא ינמ ,תישימחה האמה עצמאב בובלב דיבא
 בובלב וכלמ אוחה ןמזה ךשמב רשא ,ק"פל קית תנש אוהש איהה
 ונתחו ףירח השמ ט"גה םהו ,הז רחא הזב םיניוצמ םינואג העבש םש
 ןואגהו ,םייח השמ מ'גהו ,יבצ םכח ןואגהו ,יזנכשא ץריה ילתפנ מיינה
 :ביל הירא טיגהו .אגניטיא ל"גפ הדוהי םייח מ"גהו ,עשוהי ינפ לעב
 הנה ,םררטשמאכ דיבא כיחא היהש ,אקארקמ לואש הייומ ןואגהב
 העורו ,דחא דיכא קר בובלב ונאצמ אל םתואישנ ןמז ךשמ ימי לכב
 םיגיהנמו םישארה זא ודחאתנ הארנה יפכו ,םש תולהקה 'בל דחא
 ונמנו תחא הדוגאב םתויהל שש בובלב ריעל ץוחדו ריעה ךותד
 ,האלהל םג הז רבד ךשמנ הכו ,דחא ד'בא קר םהילע תונמל ורמגו
 דע א'קת תנשמ אוהש תיששה האמה תונש לכב םנש ,הארת ןכו
 בובלב כינ וכלמ איהה האמה תונש לכב רשא ,ק"פל ר"ת תנשל ךומס

 השמח

 .סזלעכ ק"קד גילו ריכ5 .קיסככז ללועס .סיחעכ 5"ל5 ןכ כלי 'קס סלגו ו
 קייקכ נעיכו רייכל ןכ סג כיס סיסס כ"ז | קיינס לעכ ונינכ ןולנס לוס)

 רוטפנו :לקפכק קייקכ פ"כלו ר":ס5 סמנ לנקסכ ט"עס תנסנו /לטילד קסירכ

 :(קיפ5 'ת לרל םרסכ סיפי סירסע ספ
 .ןיסככעס קייקד .עייכו ר":5  וקקסכד כימז וסיתסע סיוע ןכ ףסוי סלכו וז

 ייסס ינסס .טולקפלד וסיתתע '> ןולנס נכס יִכל סיסס כ'כס ןולגס לוק)

 כוע סי יכופ לעכו ם/'גע לעב י''לספ  סיכולנס יניכ לקפקק 'ספ לםע ללפמ
 ::'(ל"מכו. ל"

 סוסו



 מכ ריעה רעש

 ,טרופפאר ןהכ םייה מ"גה םהו ,הז רחא הזכ םימסרופמ םינואג השמח
 באז יכדרמ םיגהו .הנשמה תבכרמ לעב אמלעחמ ד"כא המלש ט"'גהו
 ונב ןב) שינאזאר שריה יבצ מ'גהו ,(בקעי תועושי לעב ןואגה יבא)
 בקעי תועושי לעב ןייטשנרוא בקעי 'ר ןואנהו (עשוהי ינפ לעב לש
 יתשב ודבל דיבא היה םהמ דחא לכ הנה ,חיצקת תנשב רטפנש
 םינפ ןכא .ול ינש ןיאו דחאב אוהו .ריעה ץוחבו ריעה ךותב תולהקה
 ונמתנ יכ ,הפוס דעו איהה האמה תלחתהמ םש בובלב וניאר תושדח
 דחאו ריעה ךותב דחא וארקנ םידיגמ םשב רשא ,קדצ ירומ ינש םש
 ינש יכ וניד תיבל שאו ומוקמב היה םהמ דחא לכו ,ריעל ץוחב
 ץוחב 'או ריעה ךותב 'א םש בונלב םיעובק דימת ויה םיניד יתב
 סקנפב אצמנ ןכו .םש ללוכה ר"באה ןואגהל םיפופכ ויה םלכו ,ריעל
 ןאכל חלשנש בובל קיקד יניידד אתרשא קתעה אקארק הפד להקה
 הארו (3 .קיפל רדיפת ןסינ ה"כ 'ג םוימ םש ריעה ךותד ןיד תיבה ןמ

 הזמ ה

 כרוי סדוס* ס"וע ג"סקס קפוסס ד* תקסע פליט ספד לפקס סקנפע אוהו (3

 ,כוכ5 ק"קכ גיסנעו שלק ל"ז לפלק ס"וע ססלופעס ריכנס ן3 כוכלע
 וינס םיִכִּכ לקללק ספ כד סיס ופכוק יעיִב כוכלמ  לדו* סדוק* 'כ 30פ]

 כיכנס לודגס 300 ןכ ססע 'כ- קיננס 30 ןנ ליטייפ ןתכ 'כ ריננס 300

 ץ"פלו 3כ5 ספמ לנקפנ כ'סלו | ,לימז םילקעי 'כ | קיזייפ סיוע ססלופעס
 ק"ק ספ פתע 5כפסכ סשע כנקתכ ג"פפ תנט גייכ 'ג סויכו ,ךפכ5לוז ק"ב

 נ"עק ףרכ סס וסקנפכ וענענ ם"פכ ק"פכ ג"פס זועס 'ט ןלככ סכו ,סקפלק
 קיר36 סינפכפ סיסש םוכיכ .סדוס* סיוע ןולנס ספ "360 סיס ז9ו) ,סיע

 סט לפונפכ ספלס יכיגעפ לעכ י"כסע ןולנס לש/ ות ןצ3 סיס לוקו 3ומדיש
 סריכמ רטסע קפעס כינ סלע; סמ 5"ע ד"פק ףקנו .(ם"גע 'םכ ותעכססכ

 סס כוככ5 סידע יכס וילע סינופסו  קייפכ ע"פ  תכסְּכ 3וכככ שסענש ולש
 : ס'ס לטסס ףלותו ,סס ליעס ךותד סַּכִכ סכיד יככ ןסעיתס סייקפכ "סמו

 סקס תרמ סלינגס קייפ5 כ"ס זועס יס '5 סוי3 ע"ס סידע יכפפ סָפַּבט ךיס
 ןופנס ןפס) סקלכק קייקד נייופ 5"ז ץייכ 5ככש סולט ס"וע סונמס ריננק חב

 ןכ ליטיפ ןתנ | ס"ןע כ0ס | ןילקסו שללה קכע3 לדסו ,(ם'נע לעכ י"לסמ
 קיזייפ סיחע לסוכעס | כיננס לודגקת 3לס ןכ קסע ס"וע קונעס ריכנס ןינקס
 סידע וניכע ווס | וכל וקלפלו 5קפלק קייק5| גיסכנו םלכ ליז םיליקעי כ

 תוכז לט ןוסכ לככ ונפכו םילנקנ ונתלע דס5 לכע ונקו סיכעסנו סילסכ
 יופיו



 ריעה רעש

 קחצי טיגהל םיחבז 'פמ לע שדוקה תרהט רפס תמדקהב ןכ םג הזמ
 םש תונברה אסכ לע בשי זאש גינקת תנשב בובלב ספדנש יזנכשא
 כיג םש רכזנו ,תוטיש עשת 8 שינאזאר שריה יבצ מ'גה
 תונקל ומיכסהש םש בובלב ריעל ץוחדו ריעה ךותד םיניד יתב ינשמ

 =- + ל"נה רבחמה ןואגה דובכל שדוקה תרהט ורפס ונממ
 הרותה ירידאו םינואגה לכ ןכ םנ .ררבל ןיע תישל יואר דועו (ב

 אתביתמ ישאר רותב םש בובלב םתרות שמש החרז רשא
 תובישי תקזחהב םש הרותה ןרק ולידגה המה ם: רשאו ,חז רחא הזב
 היה ליז ע"מסה וניבר ןואגהש עודי רבכו ,םשד דיבאה דבלמ ,תולודנ
 םירהמ םינואגה לש םתואישנ ןמזב םש בובלב אתביתמ שיר כ'נ
 רחא .הזכ םש הדעה ינבר םהינש ויהש ליז יזאק ףסוי ה"ומו ןילבולמ

 היהש ,יזנכשא ליז יכדרמ ה"ומ ןואגהב דוד 2 ןואגה ןכ ומכו ,הז
 היהש ץענ םוקילא ה"ומב ףסוי ה"ומ םינואגה ןמזב אתביתמ שיר םש

 ד'בא יש

 סלוק* ס"וע דנוחכסו לקיס סיכקו קיכיס וניכתס דיל ותו ועתס ףלו קכ יופיו

 וניכ תויסכ כוכנפ ו" לפלק כקעי ס"ועכ סםקופנס ריכנס ככס ןכ לדו
 ספרוקכ סכיכפנ סידוע | ונכסו /כ*595ו םוכזלו םודעכ וסכ ילכו ק"וי דינו

 תועוקע יכנס | כ'גת .סדוסי | סיוע ונינתס5 וכלכנוט ךיל לכילסו לעייק סרועב

 קיזייס "וע ססקופעס כיכננס לודגס ככס קונעס ינקז ינ5 לס םסנכס חי

 ,סוכד דפע םדוקס ןוק5 556 סיפנ5 תרזעכ דסל סוקנ לקללקכ :יז םיליקעי 'כ

 סיעודיס סיסכ6 תרזע ךות> סנופס ןונקס ךות סיסכ תרזעכ לוס ינסס סוקעו

 לנכו ,ןיענע תופיעפכו ןיטונסכ סלוענ סכיכנ 5, קפלק קיק וכיתלסק ככ לככ
 םיחע 3כס ןילקסו םלכס | ןפ לכיכקו ,'וכו 5"פ דע סכיכעס יעד לכ  ונלנק
 תנ סקס תכע ותנוז קכיכנסע וכ סדוקו ,ליז י"כפכ סשע סי"יוע3 ליטייפ ןסכ
 פ"כס .קדוס* קייועכ לקיס סכפקל ן"כ לנכס סוכש סיוע ןילקס ריננס כרס

 ספג .סייקו כיכט לכסו יי ייכקפכ רסכד 5כעכ ליע5 םכופעו כותכד סע לכ
 טעט ץיכ ל5יכד .כיכס-ןכ- קסני סלכו ,נוכלע ייפ ל'גז דוד .ס'כ ל"5כ3 יכררננ
 ןפ פויסלו וכ תולגנה : (ספד גיידכס ל"זו ,סכיכפ רטסס ףרוס כייע) .סכישי כ"כסבד

 דוד סייכ ןכ יכרכמ תגיתסש עידוסכ ונסנ5 וכ53 יערי פלד סכסלכ ןיסכו סיעידוננס

 סירפי סעס ל"כס סכיסי כ"כסכר םעס ן"כ לליכד "כס ןכ קסני תעיפסו נוכלע יט
 לכ סנו ,סתניפמ וסזס ר'3 וגל סילכנו םעע .סדי תניתפ 5יס לדו ,סיתעלו

 סיוע קסנועס לפוסס ר* כסכ וסש וכ :לכיכ .סטעמ .סכעממ לנס = 3תכס

 ףסוי



 ל ריעד רעש

 היהש ל'ז .םהרבא היומב קיז  ריאמ ה"ומו ,ליחב םש .בובלב דיבא
 ומכו ,(גימ ןמיפ יחרזאה ןתיא ת"ושב הזמ האר) ,ריעה ךות םש דינא
 ןמזב םג ףאו ,םהירחאל םגו םהינפל םג אתביתמ ישאר םש ויה ןכ
 קר תונמיל ל"חדו ה'תד תולהקה 'ב ודחאתנש רחא טרפכו ןווחא
 םילודג םינואג מ'ר םש ונמתנש ונאצמ זא םג הנה ,םהילע דחא די'בא
 רזעילא ה"ומב לולה ביל הדוהי ה"ומ ןואגה ומכ ,םיברב הגות ץיברהל
 לע המכסהב אב הנשה התואבו ,ט"'עת תנשב םש בובלב מיר היהש
 ףירחה ןואגה ןכו ,טיעת תנשב םפדנש הרותה לע יכדרמ רמאמ 'פ
 אתביתמ שיר הלחתב היהש  ,ליז ריאמ ה"ומב ,(1 בובל השמ ה"ומ

 ק'קב "מ סמ 8
 ק"קד לתעד ןזק לוס דסל סידעס לש לנס פועיתס יכפו | ,לימז רפומ ףסש

 הללס סיסנפסו ,ן"לי כיעס ךופד סניפי תפככס תינד םעש 5וס ינססו ,3וככ

 ,ןוקו םעש .סותסס לע ופוני ם"ק לכ לעש וכליעכ ןיניסנו סילסכו סיעלס ספ

 ק"ק .וכיספסקר = סיניידס .סיפולסס | ד"כ | ,ס"סע .רכ53 לכניסמ  סיפלפ  םויסמו
 בס עטכ ןסנ 'קס סלכ יקיפכ ם"דפ ןםיכ סיכ 'ג | סוי ריעס ךופ '3וצפ
 סיוע ויינללככ גיכעז ןקסל ליעל ספכו = ,כוככע ל"גכ ןפלז "וע  גיסולנס"

 נילעז ססכפ ספכו ,לימז ןועטשס סיוע "553 ןפכ ספכו  ,יכ5 יל 5"כז 5סועש
 ,לילנסו .כונ> קייק ספ ללפסו סכייד ן"כ ססכנל סלכו * ,קכמיוו סדוס* סיחנב

 : םנזילע .ססכ35 .סיופ3 .וסיכל סלכו

 תשע '2 ועסנ כ"נ פקקכ סיס לם6 דקל לודג 32 דוע יס סיס ונמזבו (ג

 ,ןירספנו תכידפב .קינפייל ק"ק3 "כו ר"ל ופלוס יני3 סיסס ,בוככ

 םיכפ ויס ך"ת תנסכו ,ןיללכ | קייקכ "ילכו .ר"גל5 סס לכקתכ טיפס תנטכו
 ,כרלר פיפ ק"ק3 .עייכלו ר"3ס5 לכקתנו סמ ךלפס פחוקפ פייע ץככבע  םפ35-

 6תניפע םיכ סיסש | ,סיכפננ וכלכזט סז כוככ ספע (כ סע דקפ וכניפ סוסו

 ריפת ע"5 טסוס סיסס ,נלונסערפ ק"קכ = "כלו "355 לכקסכ  כ"ספו וכ
 סיס סוס ינסס וכל סע 'כ כ35 ,ל'ככ ל"'ז ליפפ "כ סוכמס יכל סמ לע

 ויכ5 סט לע ,ויפועכסס לככ ע"5 סתק ןכס ליז ןכסל ס"וע .ניסרס לש ככ
 סלמוז יפל קפל יכפ 'כ לע ןפכ לש5 ופטכססנ ןכ ספרס  לענודכו = כ"ז
 תעכסס, | :וילע 3פככ ססו  ,(ץייפפ 5י5פס סדלטסע6 םופד) :םייסס לע "פס
 סוי: סס .סותקס לע לכ לוסו ,"סיירפפ קייקדו ןיכככ ק"קד עיילו ד": ןולנס

 ספ סכוס כוכ5 ןלסל סיוע לודגס 3ל0 ןכ סשע 'קס ,קייפ5 ץ"ם ססכפ ג"כ

 סיכולנס יכנס יכ יתללע כוסו ."סיפנלו קיכפייכ קיקכ פילו :,תוכירעסו פ"פ

 סכפס :



 ריעה -ץעש

 ישודח םע הארמ הפי רפס לע המכסהב אב ר"פת תנשבו ,בובל ק'קב

 ק'קב ריבאל םשמ לבקתנ כיחאו ,יטלשוריה תודגא לע םימכח דוב
 לע ןוהא תלוע רפס לע המכסהב םש אב ביצת תנשבו גרונשערפ
 שודקה ןואגה ןכ ומכו ,(ג"צת תנש ךאביפוא םופד) ס"שה תודנא
 בובלב םשה שודק לע גרהנש יולה קחצי ;דיומב םעצייר םייח היומ

 םג ,ח'פת תנשב (יולה סעצייר עשוהי ה"ומ ןואגה ויחא םע) םש
 ףד ר'ח שדוק תכצמב הזמ האר) תולהקה יתשב םש בובלב מ"ר היה אוה

 הרוהי ה"ומו ,עשוהי ינפ ישודח לעב םינואגה ויה ונמזבו ,(איע גיי
 ןמזה ךשמב כ'חאו ,הז רחא הזכ םש הדעה ינבר אגניטיא יולה ביל
 היומ ןואגה ברה אוהו ויחא ןב ןכ םג םש ריעל ץוחב מיול לבקתנ
 םעצייר עשוהי טייגה ןב אוהו) אקנימאק ק"קב ד'בא היהש יולה יכדומ
 ו"מ םויב דטפנו ,(אקארק קידבא היהש יולה קחצי  מ'גה יבאו לינה

 טבש

 תקפ סעכססכ וידסי ופכו וקנפכ ססינס גונכ קשסע 'כ סש3 םיפקקנס קכפס

 לע ןוססכ םכו ,קייפכ ן"ת י''כנכ ומ '3 סויכ יכזעיכ6 'כ ניפסו פיוס 'כ לע
 קיקו ןימככ ק"דכפס כוככע למ[ | ןכס5 סיוע לודנס 303 סשע ע"גס סותפק

 ע"גס סוספס לע 53 כ"קלו ,סיפנלו קינפייכ ק"ק3 פימעו ,םוכידעסו פיידפפ

 למ ופעיתסע לופפ ספרנו .ניפ קיירכל עייעכו כוככ ק"ק3 5תניפע םיכ ססע

 15 סיס רנכס ,ייקיכפייל ק"קכ פילעווו סתקס גוככע ןכס% ס"ועכ סשע "גס

 יססע ןכו ,סטנו טקססנ סדקמ סם סי ?ס5 ןוסלכס ועוקעכ לוזקכ ותעד

 וכיעפ ו5 ךלסו סכועס לכ תלו טכופקנלכפ כיעס 6 3זע גיקמ סנסב יכ

 סינט לסע ךשע סדונעס לעו סקופת לע טש גשיו ,ןיקטעע תכידע  ותכידנכו
 םיניקסע םיִכָעַּב 'כ ןולנס 5>ןוכ רטפכ רשםלכ נ"קת תכשנ יסיו ,סיפונכ

 לכ לע נכו גרונס5קיכ ק"ק3 ר"3:6 ייסש סקפלקע 55ירכב ס"וע | ןולגסב

 ,גרונסלקיכ .ריע3 :ייככו ריבל5 ץיפופ ןוסכג "גס 15 53קפנו ןיקכסעע תכיר

 ןילסעע םנירע לכ לע ריכ6 תויסכ ,קיכפייכפ כוככ סשע עיגס תל 15 ופנק
 ,נכונסלקיכ .ליַעּכ לוס .סנ גסנ סתעלס ותניפיו ,"סכידנ 37 סםכ ללקכ סיסו
 יר* תספ םיו) ,ק"פ5 ק"יקס תכט ז"" סש לטפכו ,וכ כםועכ סול ספ פל

 קניםיס דועכ3 םדיס לסלע סזס ןולנסע ןכנקד לקוכיקו סכות יעודס הנכס

 ןינ .סינותכ3 סעסו 5 וכעזכ גוסנס יפכ תוליקנו םופירס3 סידיעפפס רדסל
 סת 6רפש ל"ז קטע סע ג"סכס יעל ינ5 יכקז ויכמל סינזש םדוק יכפכ לש

 :((5'כס ןולגס תכניסיכ ופרופ יעינ כ"ג רעל רס5 ,5קלרק ספ
 סב

 .% יו,
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 אל ריעה רעש

 6 םייח .מיגה לש ותרואישנ ןמזב כיחא םנו ,ק'פל ח'צת שבש
 טרופפאר ןהכ ביל הירא טיגה ונב םש מירל לבקתנ בובלב ₪רופפאר
 ףסוי תרופ 'ם לע ז"טקת תנשב םהיתומכסהב ואב םהינש ןבהו באהו
 רפס לע כ'ג םהינש ומיכסה ח"יקת תנשבו ,םידגמ ירפ לעב ןואגהל
 ןואגה תמכסה ןכ םג םש אב םהיוחאו ,מ'ב 'פ5 לע והילא הנעמ
 ק"קר דיבאה ל'ז ץטשומאזמ ר"באה ןואגהב רעב בוד ה"ומ ףירחה
 ר"יקת תנשב היה הזה  ןואגהו) ז"יקת ןויס ג"כ םוימ  ,לילגהו אשיר

 ינואג ןיב בולסרעי. דעוב םותחה - אב זאו ,קינשארק ק'קב דיבא
 רכזנכ ,ליז ןתנוהי ט"גה לש וקדצ ןימיל ודמע רשא ןילופ תוצרא 'ד
 טרופפאר ןהכ ביל הירא מגה רטסנש ירחאו ,( תודעה תוחול רפסב
 מ"רל לבקתנ ליז ד"באה ןואגה ויבא ייחב דוע ,(ט"יקת תנשב) ל"נה
 אב ו כקת תנשבו ,אשיר ק'קמ ל"נה רעב בוד מ'גה םש פונלב
 א"דפפב ספדנש דעומ רדס לע םישודח דעומ להא 'ם לע המכסהב
 טרופפאר ןהכ םייח 'ר ןואגה לש ונתוחמ 'יה אוהו) זיכקת תנשב
 'יס ח"וא קלח ןהכ ח ר תש סב ול בישה רשא ותבושתב ראובטכ
 מ"גה רטפנש ירחא םג םש ואסכ לע םימי ךיואה לא אוהו ₪
 המלש ה"ומ ןואגה םש ד באל ומוקמב לבקתנו ,טרופפאר ןהכ םייח
 לעב דויש רחאל כיחא םגו ,הנשמה תבפומ לעב אמלעח ק'דנא
 טיגה םש ד"באל ומוקמב לבקתנו םש תונברה אסכמ הנשמה תבכרמ
 בוד 'ר ןואגה היה ןידע ,בקעי תועושי לעב ןואגה יבא באז יכדומ
 ריעב םהיתומכסהב וידחי ואב ןתשלשו ,םש בובלב מ'ר ל"נה רעב
 ספדנש למרכה רה תיוש רפס לע חילקת תנשב דחא ןמזנו תחא

 ירפ לעב םימואת ףסוי מ"גה היה םנמזבו) ב"טקת תנשב אידפפב =
 אמג תבית 'פ ףוסב ראובמכ ,ריעל ץוחב םש בובלב ץ"מו מ"מ םידגמ
 ,(א"רפפ ק"'קב ד"בא היה רבכ בימקת תנשבו ,הנוהכ ןורכז 'פ ףוטבו
 יכ ,םש בובלב ןורחאה מ"רה ל"נה רעב 'ר ןואגה היה-חארגה יפכו
 קר ,הז םשב ראותמ היהש ןיוצמ טיר הזיא דוע /?רחאל ונאצמ אל
 יפכ ומצעל הבישי שפות ןכ םג היה ומוקמב םש קדצ הרומ לכ

 : םידימלתל הרות ו ץיבוה ול ונוצר
 תרדוח ןיע תישל ןכ םג יואר יכ ררועל ץוחנ יתיאר תאז דועו

 היהש םעפ וילע םשרנ רשא םילודגה ןמ דחא לכ לע
 אסכ לע תמאב בשיש אר אתלמ אביצי םא ,בובל קיקב ד"בא

 תונברה



 ריעה .רעש

 אתביתמ שיר .רותב םש בשיש וא ,ד'כא רותב םש בובלב תונברה
 לע :הזב וזירפהש םירפוס תצקל יתיארש יפל תאז יתבתכו ,דבלב
 וראתל אתביתמ שיר הזיאל םג הרטעה םימעפל ןכ םג ונתנו הדמה
 םינש הזב ךמע הגיצא אמגודלו ,ןוכנ אללו תמא אלל דיבא םשב
 םה רשא ,הלעמל םונבשח רשא םילודגה ןמ אתביתמ ישאר השלשו
 : דבלב מ"ר קר ויה אל םהו ד"בא .םשב םירפוס תצק יפכ םירכזנ
 םשה שודק לע בובלב גרהנה לינה יולה סעצייר םייח ה"ומ ןואגה (א
 כ"ג האבוהו האווצה רפס רבח ותתימ םדוק יכ ,עדונכ ח'פת תנשב
 הממ םש רכזו ה"ת ןמיסב זיגח םירהמ ברהל םימכח קרנשמ רפסב
 םש  כ'ג .בתכו = ,ק'פל ח"פת תועובש ברעב בובל קיקב עריאש
 םייח ה"ימ שודקה ד'באה השעש האווצה ןמ םירבד תצק קיתעהש
 חירהמ היה אל יכ האורב הגש היתכחמבו .שיעי ,'וכו ל"ז סעצייר
 םינואגה וימיב ויה הדעה ינברו ,דבלב מ"ר קר םש דיבא | ,סעצייר
 ונאבהש ומכ הז רחא הזב אגניטיא ל:נס ביל י"רהמו עשוהי ינפ לעב
 סקנפמ םש קיתעהש המ .שדוק תבצמ רפסב הזמ .כ'ג הארו ,הלעמל
 האווצה ףוגב םג יניעב ןכ יתיאר הז דבלמ םגו ,הזב בובלד להקה
 ה"רת תנשב יפרוח ימיב יכ) ,ירי תחת התיהש ל"נה שודקה רבחש
 הפד ר"כאה יולה דוד יבצ ה"ומ ג"הרה חונמה ישרוי הפ ורכמ ק"פל
 לינה גיהרה םנקז לש םירפסה רצוא ,ל"ז יולה קחצי ה"ומ ןואגהב
 האווצה רפס כ'ג יתאצמ םכותבו וםירפס הזיא םהמ ינא םג יתינקו
 תאריו רסומ אקמ תיזנכשא ןושלב תצקו קיהלב תצק ליינה שודקה לש י"כ
 ותוא תורוקה לכ םש רפיס םג ,וירחא וינבלו ותיבל הוצ רשאמ 'ד
 ,הלודגלו הרותל תונחלש 'בל הכוז חיה יכו ,ותומ םוי דעו וירוענמ
 ריעה ירשל םג ופסכ רזפש ןעי בתכו ןידה תא וילע קידצה םשו
 וילע האב ןכ לע םש בובלב אתביתמ שירל ותונמלו ונימיל דומעל
 ינממ האווצה הדבאנ ןמזה ךרואב יכ יל רצו .ד'תכע ,תאזה הרצה
 היומ שודקה ןואגה ןב יולה יכדרמ ה"ומ ןואגה (ב .(היתבשח אל רשאמ
 אקארק קירבא יולזר קחצי מ'גזד יבא אוזדו) ,ל"נזד סעצייר עשוזהי
 כיחאו אקנימאק קיקב ד"בא הלחתב היהש הלעמל ונרכז רבכו ,(ל"נה
 תבצמ לע הפ קקחנ הז לכ םעו ,ריעל ץוחב בובק ק"קב מירל הנמתנ
 ר"ומדא דובכ, :ל"הזב ,אקארק הפד ד בא היהש יולה קחצי מ'גה ונב
 ןואגה ןב לילגהו הפד טירו ד"בא יולה קחצי ה"ומ גיהואמ ןואגה

 דיסחה
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 ןואגה ךלמה ןתחו ,בובל ק"קד ד"בא יולה יכדומ 'ה"ומ דיסחה
 רוריכב יל עדונ הנהו .ל"כע .'םדרטשמא ק'רבא ביל הירא ה"ומ ג"הואמ
 יולה דוד יכצ הומ ג"הרה ונב וילע בתכ הזה חסונה לכ יכ
 ךשמב כ"חאו הפ ד"ב שארל הנמתנ ויבא תומ רחאל רשא) .ליז
 ל"ז אוה םג ה"תכחמבו ,(עדונכ ק"הפ תונברה רתכב כ'ג שמיש ןמזה
 אוהו ,בובלב דיבא ראותב ונקז ינפ רדהל הצרש הזב הדמה לע זירפה
 םג ידי תחת שיו .עודיכ דבלב מ"ר קר םש דיבא םלועמ .היה אל
 לש םירפסה ןובזעמ כינ יתינקש ס"שה תודגא לע ןמינב ריע 'ס התע
 רפסה רעש ינפל םש קולחה ףדבו ,ל'ז יולה דוד יכצ ר  ג'הוה
 ג'הואמה ברה רבח רשא ןמינב ריע 'פה הז. + ל"הזב בותכ יתאצמ
 ןואגה לש ונתח ןתח דארנימז ק"דבא היהש .ףלאוו ןמינב ה"ומ
 םיחמהעב לילגהו אקארק ק"קב מ'רו דיבא ל'ז עשוהי ה"ומ גיהבבשר
 ג"הואמה ברה ופסכ תא ליזה ןכל ,עשוהי ינפ ת"ושו המלש ינינמ
 ק"קל כ"חא לבקתנו) ו'צי בונשעל ק'קב ד"באה ל"נס קחצי ה"ומ
 דיסח יקבו ףירחה ג'הואמה ברה ןב ,(אקארק ק"קל םשמו אמלעח
 ףוסכלו וצי אקנימאק קיקב ד"בא היהש ל'צז יולה יכדרמ ה"ומ וינעו
 ביל הירא היומ ןואגה (ג .ל"כע "ריעל ץוחב בובל קיקב מ'ר היה וימי
 ןואגה ויבא ייחב דוע םש בובלב מ"ר היהש עדונ רבכ ,טרופפאר ןהכ
 םש בובקב דיבא םלועמ היה אל אוהו ,םשד דיבאה ל"ז ןהכ ח"רהמ
 הנעמ רפס לעב ברה ול ןזרנ זיכעו  ,ל"נכו ויבא ייחב דוע רשפנ יכ
 ותמכסה לע ורפס שארב "דיבא, ראות ןכ םג (מיב 'פמ לע) והילא
 ראותה הנהו ,"ו'צי בובל ק"קד הבישיה שארו דיבא, וילע בתכו ,םש
 םירבדב יכ ןיביו ליכשי ןיבמ בל לכו ,תמא אלל אוה הזב םג "ד"א
 רנ תויהל ךירצ תמאה קרו ,הדמה לע ללכ וירפהל ןיא :הלא ומ

 -- :ויתוביתנל רואו ,וילגרל
 םימעפל אצמת יכ ,אוהו דחא רבד לע דוע הפ ריעהל יתיארו ד

 ןואנ הזיא לע ,'לילגהו בובל קיקב מ'רו דיבא. ראות םג
 םגו בובל אסכ לע םלועמ בשי אל יכ רוריבב ונעדי רשא םסרופמ
 ןעי הז לע המתת לא םלואו ,וימי לכ תאזה ריעה ירעשל אב אל
 יניהנמו ישארמ תונבר .בתכ גישה רבכ אוהה ןואגהש רבדב קפס ןיא-יכ
 תא ורחשו אשירב 'יביתואל וילע ונמנ יכ והוישב וב רשא בובל ק'ק
 לעו ריעה . לע מירלו דיבאל םהל תויהל םהילא אבי אב יכ וינפ

 לילגה



 ריעה רעש ;

 .  לבגומה ןמזל םהילא אכי יכ םהל חיטבהו לבקו רכס אוהו ,לילגה
 = ,הלודג וא הנטק הביס הזיאמ ךכ רחא םלואו ,םריעב דובכ ןוכשל
 =  ךלהו העשה ול הפרטנ יכ םעטמ םא ,הזב ותבשחמ המייקתנ אל
 <  לאוי מינהל הרקש ומכ) ,הב וצפח ריעל אב םרטב רוע  ומלועל
 ק"קב ר"באל געת תנשב לבקתנש ארטפוא קיקד דיבא ןירפלייה
 ןואגה ומוקמב כ'חא לכקתנו ,המש אב םרטב רטפנו ילילגהו בובל
 = ,עדונכ ,קיפל חיעת רייא חירד 'ב םש בובלב רטפנו ל'ז יבצ םכחה
 " ץלבול קידכא היהש טרופפאר ןהכ החמש מ'גהל הרק ןכ ומכו
 רטפנו ,ל'ז ץ"חה ןואגה תריטפ ירחא ,בובל קיקב דיבאל לבקתנו
 . כיחא לבקתנו .(ק"פל חיעת בא 'ז) ןישרבעש ריעב ךררה עצמאב
 "| תרצפה תאפמ ותעדמ בשו רזח יכ וא (ד ,(םש בובלב ומוקמב רחא ןואנ
 = ינפמ ונוצר לטבל חרכוהש דע ,ותדע להק תשקב ייע וא ,ותיב ישנא
 | הנק רבכ ךליאו הלבקה ןמ יכ  חיורה פ"כע היהש ךיא לבא ,םנוצר
 | ש"וו "כא םשב ןכ םג האלהו זא ינמ ארקהל דובכה ראות תא

= ) 
 = םייק סיחע ןוסנס ינ5) טלופפלכ ןסכ ססעש ס"וע ןולנסכ עגוגס קדמב (ד

 - יעיכ קיס סזס ןולגס יכ עד ,סקלקנ סוטר5 ספו ינונכ יכנכ תודלותכ רפסס

 = פיוע ספה ריינס ןולגק | וינ6 סוקע ללעע סכנוד ק"קכ "לו רייכל ופלוס
 < לע ץכפ יכוטנ כלס ןיכ סעכססכ 63 טינוס תנסנו ,כ"ז ץיטפיכ ןסכס ןעסכ

 = 8"סלנ קפעש סלכוו :סט סתסו ,(ד"כת ל"דפפ םופד) שרק קנעפ תפל 'ם

 < סשעו | ,"סכנוד קייקכ סכוסס טלופפלכ סייסלכז ץיכ| ןפסנ ס"וע לודנס כרס
 = סיילסע .ןולנס סוקמ תוללנל) | ,לטי5 תכידעכ - פכדקוס ק"קכ ר"355 כנקתכ

5 

 = ,(כיכנסו ןימכומ .קייקנ | רינל5 לכקפנו סש ריינל 'יסש גלונכטוקע דניקסיז

 | לש קלנס 5ע סיספ תנותכ 'כ לע תונל5 'ד יכולג ןינ סעכססכ 5 ססו

 סולטטעפ םופד) כ'גס חנעפ תכפל לעכע ןכנכד לקולמ סטכ כיינ לקקנס קספ

 .תיכנ 'ס לע סעכססנ לכ זלס ג"עס תכסכ סנ סש ולסכ לע ךירלסו ,(ס"נת
 =סלנוו ,ק"פל ג"עס כר5 ו"פ יד ס"נ סש סופסס לע לנו ,סלותס לע סולפ
 | ' ססע לכקפכ דייעס תלסכ נינו ,יילכרלוס ק"ק ספ .סנוס טרופפלכ ןסכ ספעש
 = ןולגס לס 5סכ סוקפ סט סנ סוללעמ)  ,לילנסו ןילכומ ק"קכ ילכו "5
 " - פנסכ ךול3 ס"וע ןולנס ללקכ זלו /(ססד דייל סיסס לינק דכיקסיז סיילסנ
 = קייקנ ליז ססעש | עייגק סוקמ | םוללעלו לכל 6 רלויפ ק"דנלס א טרופפלכ

 5כרכוס
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 גל ריעה רעש

 (א ,אמגודל םהמ הזיא ךינפל הפ בשוח ייננהו = ,לילגהו בובל ק"קב
 הגהו ,יברבר יפא רפסו קחצי ינפ רפס לעב תויח קחצי היומ ןואגה
 םתחש םינושארה םיאיבנ לע ןויצו דוד תדוצמ לעב תמדקהב אצמת
 םלשה םכחה גלפומה ינברהב ללה לאיחי 'קה םאנו ותמדקה ףופב עיא
 תויח קחצי ה"ומ ג"הואמ ןואגה דכנ בורבאימ רעלישמלא דוד היומ
 בובל ק"קב ר"בא היהש ,אצניבורפ ידיפח עזגמ יברבר יפא ם"יחמהעב
 תויח קחצי 'ר ןואגהש עודי רבדהו .כ"ע "יגארפ קיקבו אקארק קיקבו
 גארפבו ץיטסורפב קר :אקארקב אל םגו בובלב ד"בא םלועמ היה אל
 חמצ יס ףוסב םגו ,יברבר יפא 'פל ליז ןואגה ונב תמדקהב ראובמכ
 היומ ריבגה רספטהו רשאד ןב) להאוו יקשרבא ה"ומ ןואגה (ב = ,דוד
 לואש יי

 םופד) .ק"ופ ע"ם כע סלולכ סככס לפסל ותעכססכ לפונעכ ,סט םכדלוס
 קייפפ דיעס סספד גס ולסל סויכ סותסס 5ע 52 סטו ,(ז"עס ףלפרסכעעליוו
 סנדלוס ק"ק לע פ"לעו רלויפ .ק"ק3 סנוסס טכופפלל סכסכ ךול5כ %

 ,סס 5דלויפ3 ועוקמ לע קלסכו וכ לזס כ"ס5 סכולו) ,"לטי5 םכידעכ לילנסו

 : .(עדוככ ועוקע3 למ ןולנ סש ל3קפכ לכדלוס ק"קכו ,ןולקלס ועוי דע

 ןתנ ו"עס פכסכו ,סש ןיככוכ3 ולסכ לע נשי ןסכס ססעש ס"וע ןופצגהו

 03 ספו ,(זיעס 5ידפפ םופד) ס"כסס 'כ תספרס לע ותנכסס סש
 לודנס 3קס ןכ סקעס סלכ, ,קיפל ויעס תכש לוסע5 5סכ ןי3 סופקס לע

 סנקעו סינס יתס יכסלו ,'פילגקו ןיככול ק"ק3 סכוקס ל" ץ"כ ןעסכ סיוע |
 ,סס כוככ3 "55 סכמ, ןולגס לטפכ זלט ק"פל "עס רייס "כד '3 סיב <

> 

1% 

0 
/ 

 ,ןיטככעס .כיע3 .קייפ5 ס"עפ 35 ספכע 'ז סויכ ועלועכ ךלסו לטפכו ,ופע
 כטפכס, :סש קקפנ ותלונק תנ5ע ןנפ לע סכסו ,ןופס קקוקע פקלפ סת | 2. >

 תנס3 סנו "עס םכס לכ3 יכסש ,סכועד םועט 6וסו ,"ק"פל ז"עס 36 9

 תקסוכעו -- .נייזו םיעכו קייעת תכס3 סשעע סיס סזש כייע 056 ,ז"עת תכש 2

 כססכ ''ס רככש ספכנ סס כוככ3 טרופפלל ןסכ  סייפ ס"וע ןולנס וכ ב3 =
 ןו'ָנְה . .



 ריעה רעש

 תליגמב ראובמכ טיוי 'פות לעב ןואגה לש ונתוחמ (ליז להאוו לואש
 יקשרבא מ'נה ןתח היה ט'וי יסות לעב לש ונב לאומש מ"גהש ,הביא
 הלחערב היה יקשרבא מ"גהש לואש תלודג רפסב רכזנ הנהו ,לינה
 לבקזרנו ,אמילד קסירב ק'קב רשה ויבא לש זיולקהב הבישי שאר
 אלו ש"עי ,לילגהו בובל ק"קב ד"בא היה כ'חאו קינארוו ק"קב דיבאל
 דינא אריפש ןועמש ןרהא היומ ןואגה (ג ,בובל ינבר ןיב ורכז אצמנ
 דעלנ רפסב הנזדו ,ק"פל ם'ת וייללסכ ט"כ םש רטפנו גארפ ק"קד
 ןמיסב 2 2

 03 - לכס פיעל ,סקלש רינפ5 כוכ5 ק"ק יסכ5 יכיעכ ןסכס ססעמ ע'נס
 בכס כיפ, :ליסזכ סס קקסנס ,סס לסכס לע נשי ללו ףיסס ריעה ילעמל

 טלופפלכ ןסכס ססעס ס"וע ןולגס וכינלו וכלוע וככודל ן3 | סייס סיוע
 ,ועוקפ ל5עע סיס .סייפ .סיומ 3כסו ,וילי ליננסו בוככ קייק ספ ר"35 סיסש

 :כ"ע ."קייפ5 מ"לקת תכס רע 5"קפ תכשמ כיכגסו ספד רייכ5 כיינ סיסו

 ועוקע ס5עע סיכ סייס סיוע 3כ0, וכנס סס סנלענ קקסנס סעד עדו

 ןינפ תתיע כסלל ריע  ועוקכ ל5עש לעופ סזכ  ונווכ לכ ,"סס 3
 סיימ ס"וע גרסס כ"ג ספ םכופע יכסש יסינס כ"כ ןעז ךסע לקל5 קכ ,לייז
 לטפג כ"ז ןולנס ויכלט עוד* רככו ,5"קת תכשכ כוכלכ  רייכס5 לכקפכ ל"

 דע טיעפ תכס ףוסע יכ כיינ וכערי .סז דכלעו | ,לימכו ,ק"פ5 חייעס םכסכ
 ,ס[ לק6 סזכ סיכס5 סינולג 'ד סע כונכ3 5סכס לע ונפסי ,ק"ת פנס ףוס
 ןולנסו ,סיעכס תכטע לע ןופנס לש ויכל יכ6 סייס ססע ס"וע ןולנס סהו

 סיחע ןולגסו ,לנכיטיל לינס כי5 סדוס* סיוע ןולגסו ,עשוסי יכפ לעכ וכינכ

 ק'קנ | ריינלכ כיס5 לכקפנ כשל ל"ז ץיסס ןולגס ןתס 5םיכע ני סירס

 דפ לכ סתודלופכ ספלסלכ ןכל55 סילדוסע ולכ לנכ 55 לכו) ,סדלטסעל
 < םי ליכס ןעז ךסענס כי'נ וכערי לז ןסכ סייס 'כ ןולנס ןעו ,(ופכע ינפב

 כייסלו 5טיז ק"קכ :יכסתכ ,ןילופ םוכידע3 תוכוט תולסקכנ ע'לו דיינ5 לוס סנ

 לע ךיכפסו ,(ונינעזכ ספרכש ןסכ פ"לסע ם"וס ורפסכ רפונעכ) קלולס קייקב

 ןתמ כימ יכ  ןוטנס עסכש לפפלו ,ליקת םכס תלפס דע סש קלומסנ ולסכ

 ופסכ לע תנשל גונכ ליעע ק"מ םנסכ ןיקס ןעז עלעלכ ליז ץ"סס ןולגס
 ,ליכס סייס .ס"וע ןוסנס סס כוכככ רדיינלכ ועוקפנ לנקפכ 15 ,סדרטסנלכ

 דונכ ןוכסכ :פכו לכס קנולס כיעס 5 ליז ןולגס נזע ליקס תכס תלקפכו
 סינפכ ויפוקלופנ סוע לפוי ללוכי דועו ,לוככ סז לכו לילגסו כוככ ריצב

 -- : ספלסכ לפסס
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 דל ריעה רעש

 גארפב ותבצמ ןבא לע קקחנ רשא חסונה בש קיתעה א'ל ןמיסב
 גארפב תרונברה רזרכב שמישו דמיל קירצה ןועמש, :ליהזב םש
 ,אקארק .בובל ,טרופקנארפ קיקב הסורפ התיה ותדוצמו הנש םיעברא
 םלועמ בשי אל זרזה ןואגה םג יכ ורוריבב ונעדי ונחנאו .כ'ע ,'ַאניוו
 ק"קב קר ואניוובו מ'דפפב אל םגו ,פוקארקבו בובלב תופברה אסכ לע
 ותחונמ םשו .,ותריטפ םוי דע וימי לכ ותואישנ גהנ םש דבלב גארפ
 דיבאה לדוי  הדוהי מ"גה ןתח) ןקדכזד ןרהא היומ ןואגה (ד  ,דובכ

 לעב ןירפלייה לאיחי זדיומ הלענה ןואנה לש ונתוחמו ילוואק ק"קד- |
 ק"קב דובכ ותחונמו ,לילגהו בובל ק"קב דיבא היה אוה ,(תורודה רדס
 הרעהב זייצ דוטע) הנמאנ הירק רפסב ף"יש םכחה בתכ ןכ ,ייאניזאר
 לבא ,הז חקל ןיאמ ורוקמ לע רבחמה ריעה אל יכ םנמא םאו .(םש
 האר יכ קפס ןיאבו הנמאנ ותודע םג ו'הנמאנ הירקיב וה םאב בושחא
 אל הזה ןואגה תא םג מ'מו ,וילע ןייצל חכשו רפס הזיאב הז רבד
 רבדה רקיע םגו ,איחה האמה תונש לכ ךשמב בובל ינבר ןיב ונאצמ
 ךלהו הלודגה ריעה תא בזע עודמ בובלב דיבא היה םאד תצק אלפי
 ---?בובלב םירבק ןיא ילבמה ,רבק םש ול בוצחל הנטקה ייאניזאר ריעל
 זריה ונבו) ,ל"ז א"מרה דכנ דיסח ביל הדוהי הירא חיומ ןואגה (ה
 םייח ה"ומ גיהנמו סנרפ דיגנה ברה יבא שלזיימ השמ היומ ברה
 (םלוע תוכילה רפס לעב שלזיימ ריאמ היומ ברה יבא היהש שלזיימ
 בולסרעי דיריב תוצרא 'ד ינואג לש דעוה ישארמ דחא דימת היה אוהו
 אלה וידכנו וינינו ,ירימדאלמ הדוהי היראו םשב םותחה לע אבז
 שלזיימ ריאמ היומ גיהרהו ,'לחש לוקו הירא תגאש, תיוש רפס רואל | איצוהש אטילד ץינשיוו קידבא שלזיימ עטנ ןתנ הומ ג";דרה :המה

 סופד) ס"שה לע םישודח םלוע תוכילה ס"חמהעב ץטשומאז קיקמ |
 שרח ריע קיקד ד'בא  שלזיימ לאיזוע מיגהו .(קיפל ז'טקת ךאבצלוז
 הציב תכסמ לע המלש םרכו יבצה תראפת ס"חמהעב אקארק לילגב

 םתובא תיבל וסחיתה הלאה םילודנה תשלשו ,(נ'סקת אווקלאז סופד) =
 מירו ד'בא היהש ל'נה .דיסח ביל הדוהי הירא מיגה םנקז לע ובתכו
 ק"קב מ'רו  ד"בא ןכ םג היהש בתכ ןורחאהו ,ליילגהו בובל ק"ב
 םלועמ 'יה אל ןכ םג הזה ןואגהש רוריבב ונעדי ונחנאו ,אלסימערפ
 יב ןואגה היה ונמזבו ,דבלב אלסימערפ ק"קב קר 4 ,בובל ק'קב ד"א
 יבצ מ'גה .תעיסנ ירחא)  ,לילגהו בובל ק"קב דיבא לינה ףירח השמ

 שריה



 שה יכו .(עדונכ ןילבול קיקל בובל קיקמ ,הירכז ה"מב שריה
 | /םירכזנה םיניוצמ םינבר השלש שיחכהל לכונ הככיא :ךבבלב
 המואו הנעא הז לע ,רבד םוקי םידע השלש וא םינש פיע אלהו
 2 ירפרה ועמש ןכ יכ העימשה יפ לע שידע קר םה םירכזנה םינכרה יכ

 ) דיעהש רחא לודנ בר תודע ךל יגא םלואו ,םהיתובא יפמ
 'דו ףירח השמ יר םינואנה םע דחא ןמזב יח היה רשא היאר יפ
 [ 9 היהו .םתלורנ תראפת רקי ;ראו ,םתוא האר ומצעב אוהו ,דיסח
 היומ הבישיב בשויו ןקז ואנה ברה אוהו ,םתרבחב עשעתשמ
  ושרדמ תיב עבקו אנו ישרוגממ יזאלננאל ןושמש ה"ומב .שריה
 8 םע הבה שרדמה תא רואל איצוה אוהו ,ןנזופ לילגב ץנעזרעווש
 תומכסזרב בינת תנשב א"דפפב וסיפדהו "החול לתפנ. רצקה

 ) ליהוב םהילע םש בתכו ,בינת ירשת 'ה בולפועי דעוב א"ד ינואנ
 קמה לודגה ןואנה .היה ;רוצרא 'דד םינברה םינואגה תימכסה,

 לודגה ןואנהו ,אלסימערפ
 ווי אתביתמ שירו דיבא ףירה השמ םחנפ ה'ומכ ארקנה ברה ףירחה
 ושמנמ קידכא ןנובנילעניצאק לואש הרמ לודגה ואנהו ,בובל

<> 

 יפדהו 'רהולש הדיא ירתפנ -יוי--

 ד םיוו ד"בא דיסח ביל הרמכ דיסחה

 שמ טחנפ ריעצה םאג, ,םותחה לע ואב ז'עו יאקארק לילנמ ררוכטו
 0 רחוכמ ביק לואש סאנו ,רימדאלמ הדוהי הירא םאנו ,בובלמ
 ו ביל מ"גהש היאר דע יפמ אצוי שרופמ ךל ירהו .כיע "אקארק
 וטל קיקד דיכא ברהו ,אלסיטערפב קר בובלב ר'בא םלועמ היה אל
 פח תנש דע םש ואפכ לע בשי רשא ףירח השמ מ'גה וימיב היה
 ;תפנ ט'גה ונתח םש ד"בא ברל וטוקמ תא א'למ ותוימפ ירחאו
 .יכ אוה ןכ ללי וגרמא רשאכ םלואו ,(0 עודיכ יזנכשא ץריה
 םעפ תמאב םיארקנ ויה הזב ונבשח רשא םינואגה הלא
 שא זרעב .םתדעב ראפ - םהילא אבל בובל תדע יניהנמו
 בתכשהמ רומנלמ םדעב ורצע תונוש תוכיס ךא ,דיבא בר וטל רסח

 הזב
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 6 קיפפסט 'כ ןמיס '5 קלפ3 םדוק תנלע יסכ סזכ כותכט סנע ינניטפ לאו (ס

 :פיכנש רפסכ סט כשם5 ריכס ביל /כ ןולנק לט סנלעס ססוכ סש
 3 ספיטכ סדוסי יככ שםודקס וכינכ וכיחע ןולנ ןועטו 0 ק"טנכ זימת

 פיפ יעל ץופדו כיעס ךוספד וכל ק*קר ע"*כו רינ5 ספניפ יכד

 ) ,ליכפ יריכס כיל 'כ| פרקכ סיסט 3" כקכי סחמ נכס ןכ כיל סדוסי
 [  םסנ
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 הל ריעה רעש

 םינואג ולבקתנ בובלבו .םדקמכ םתרמשמ לע םמוקמב וראשנו ,הזב
 תולהק ראשל ןכ םג הרק תאזכו ,םש אסכה לע תבשל םיוחא
 .םהימודו אטילד קסירב ,אקארק .ןנזופ ,גארפ  ומכ תודבכנו  תולודג
 הלחתבו .דיבאל םהל תויהל ןמזה ינואגמ דחא ןואג םימעפל ולבקש
 ,תרחא הלהקל לבקתנ וא ,ומוקמב ראשנו וב רזח ךכ רחאו לבקו םייק
 תושדח תורעה הברה םע דחוימ סרטנוקב םהמ הברה יתמשר רבכז
 ינבר תודלותב ירבד תולכ ירחא ירמאמ ףוסב 'ד תוצרב אביו ,תורוצנְ

 -- : 0 הזב ךיראהל םוקמה ןיא הפו ,בובל ינואגו
 עדו . ה

 קכוככ ךיניע | ילסו = ,סיכיע5 סכוכנס םעלס דגכ סילטכ סילכד סס 05 סנ
 דבש לככ סיס 55 ריסס 3י5 'כש תעדכ תחכונו ,סינפ3 יסלכסמ סע3 וטינ*
 סיס ילוסו  ,ד353 פלסיעערפ ריעכ קל ,ריעכ ןופב לו ליעס ךופ3 55 3

 ר":לס בלס יכ ,רייב5 .כופכ 55 535 ,ותנקז תעכ סס כוכככ ופלוגע סוקע קל
 :סיכפ3 ונלכז לםלכ ףילס ססע םפנפ 'כ ןולגס סיס סש 3153 ויני סיסש
 סט םדוק .פנ53 רכזנכ "ספ 5ו55 ו"כ "6 סוי5 כול סש 3ו355 לטפנ לוסו
 דיס כי5 '2 לע כותכס קע 535 | .ניניו םעל לוס קז לכדו ,5"ס- ןעיםצ

 סוקמ לכנ 55 עודי לנכו  ,סכוככ לנד כ סזכ ,כוכלכ ד": ןכ סג סיסמ
 ססילע וס כככ סקע סעככ יכ ,נונ5 ריעס לס תוכ:עס תודע וכילע ונעפג <

 :(ל"ז םקכעלק וסיכ5 ייגס םודלופכ תלנקעס סיכפ3 סללקל סזע ספל) ,ןילכוע
 סכ5קּכ פיכע ספ סוםלכ יתכע5 ,ליכסע ללוק לכ ןולע5 פוול5 הנהו (+

 : סס וכללו ,סס3 לוכדס ןככקלס סללסכ לם6 | ,לענודל ססנ) סזיפ |

 סיילסע .פ"וס | ולפס ייע עדוכס נלוננעוכע  דכיקסיז יכרקכע "וע ןולנס (8
 ,ןיסעס םכידע3 ןעזיוסנעכיוו קייקכ = ד"3ל ופלוס יעיכ סיס (וסו  ,דכיקסיפ

 ףוסכ ללעפ .סכסו ,ןיכנול ק"קכ סשעו פנדכוס ק"קכ . ד"355 ל3קפנ ססעו
 סזס ןולגקע סעכסס סמ םספדנס (ט"נפ עיירפפ םופד) '5* םוק פ"ופ 'ם

 ןגזופ ק"ק3 פלו ד":5 סתע םעלו, :סס וילע גפכנו כ"עס 35 קיל סויע

 יכככ ןי3 קל ,ןכזופ יכככ ןיכ סכעכ סזס ןולנק סל רכל5ע 55 וכמכלו .,ימיימ*

 סיס לוסו ,פקללקע ל6יככנ ס"וע עדוכס ןולגס (ב  .עדוככ  ןילנולו לכדלוס
 ופעכסכ סט ןפג דינוס תכסכו ,ןיכופ םוכידעכ םיקכע ק"קכ ד"36 ופלוס יניב

 ןולגס םעכסס, :סם וינע גפכנו (טינפ סרלויפ םופד) לכגירכד פנס 'כ לע

 ."נפכפ קייקכ רייכס5 לכקפכ ססע םעלו םיקלע קייקד ר'36 ייימ 5סירכג .ס"ונע
 כ"ס תעכססע :סע וילע גפכנ ,כיל* סוס פיום לפסל ותעכסס ם503 סנו

 ןופנס



 ריעה רעש

 לשומה כ'ג היה ודבל אוה יבובל קיקד דינא בו לכ יכ עדו וה
 לכמ םילודגה םינברה לכו ,םש לילגה ץרא לכב הדורהו

 ירע

 עייעלו סכטועעס גללפ קייקד ד"35  סינפ5 סיסש י"נ לפירכנ .ס"ופ ןופנס
 85 סלוענ יכ .לוכינ3 וכער* סז3 סנ סנסו ,"קכידלס ןיע קייקכ עייכו די

 ק"קנ ויעי ףוסכנו ץיע ק"קנ קכ  ,נלכפ3 םוכנכס לסכ לע סזס ןולגס כמי

 ר'נ6 סיס סייסנפול דוד ס"וע ססלופעה ןולגס (ג | .סנידעסו  נלונסלקיכ

 רייבסכ לכקפכ סיכת תכסכד סירפסכ ויכע ל5עכ סנסו  .סנידעסו ם'כ קיקכ "לו
 ויימפו ם''כס ונטע ויפועכסס לכ3 ע"5 סתס ןכו לטיכד קסירכ ק"קכ וייכלו

 ייניע | םייסכפול ססכ35 ק"וע ץלקס םונעס ןג ןטקס ?וס דוד סלכ,

 םפכ) | "לטיל קסיכ3 .ק"ק3 ססוכפ ילנדו סכידעסו שיכ ק"פוקס ?זייעליוו

 םיִג לפסנו ,סכופס לע :קעי תכפכ 'םכו ינוסכנס תדונע ת"וט יס3 5עגודל

 פככ סכעכ 65 סוס ןולגס סג סנסו ("ןיליקכסע, סשכ ללקנס ס"טס לע קדוסי
 תכשנו ,קלקתנכ ועוקע לע ל5סנו וותעדע שו לזס יכ יקסיר3 ק"ק יכנכ ןי

 לולגס וכינכ סט ןיידע סיסס םעכ | ,גסרפ כיעב ריכ55 סשנ) לנקפנ ף"סמ

 .ןעעסעכ םכידער רי'כלו -,סעס .כיעכ פתכיתע םיכ ל"ז לדול3 ססככ5 "וע

 לע סיס ודונכ ןכסע כש5 לעעייסטלעוו ןוטעס ס"וע לירלס ןולגס (ד

 ,כנס .תנירער ריכל ססנ 6לקכ סו םוקיגס לק5 סיכס סעכ לכיוו סכומע

 ל6וננכ ט'כמ םכסב גפכפ ק"קנ ר"גל5 לנקתכס סילפסכ ויכע סג ללעכ סכסו

 סנו ,סטע לסקיו כפס תעדקסנו ינוטכגס תדוכנע 'ככ סינעס 3כס תעדקסכ

 ,טילגסו סקלכק ק"קכ ד'55 כ"ג סזס ןולגס לנקתכ ג"עס תכסל גינס כיפל
 עודי ככדסו ,(ג"עפ ןיפככ 'ד) סלוסס לע "ןוכככ םלפ, 'כ םעעדקס3 כלונעכ

 לפסכ קכ 63 55 סקסכק ריע5 סגו ,גטרפ %סכ לע 3שי 55 סוס ןולנסש

 ןולקפ ןעז3 סנ סלעפ ןכו (ה .ופסוכע סוקע כיג ספו ,ותכיטפ סו* דע ליווכ

 ספונעכ ץינ  ק"קכ ר'נ55 סייעקפ תכס3 לכקפכ ןילככ קירכ5 םכיס יכ5 נ"גסס

 סשלכ ךכס 55 לוס סנו (ס"עקמ ןילככ 'ר) ספנ5 רפסע 'םכ ונפכמ םס3
 סינוסגס ןעו .סנכס דוע ססועכו ,עדוככ ןולסלס ועו* דע ןיככננ ללסכו

 נע ,סעטס ססל ספלטכ יכ ססל סתלע לו .תולודג תולסקכ סיכנכל ולנקפנס
 תנסנ לנקתנס סדכטסע6 קידכ5ס 5" ןקעטס | כיפע סיוע ןולגס םל גוספל
 י5"ס .דוד סע5 'ש ףוסכ ללונעכ ךכדס סלכ כטפנו ,5קללק ליכגכ דיינפפ נ"ת

 ר"נלכ .עיס תכסכ לכקפכס יוסילעס ק"דנלס לגכיטיל יולס רזעי)ל "גס ןכו

 לטפנו .ולכ סנכ | תוכנלס כפכ לכקמ סיני 'ד ילסלו ,לילגסו לקלקק ק'קכ

 לופס ףסוי טיווע גיסכס וככ לנפש ףסוי3 תודע 'סס כעסנ רלוכעכ ונלועל
 : סזכ ידו ,(5"קת ךלנלכוז יר) לייז
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 ול ריעה רעש

 לע תפדוע הסנכה ןכ םג ול היה הזמו ול םיפופכ ויה  ,לילנה ירע
 יגיהנמו יסנרפ ואר ,ןורחא ןמזב ךא ,ריעה ינבמ ול היהש תונברה רכש
 דחא קלח ,םינשל בובלד לילגה תא קולחל בוט יכ  תוצוא 'דד
 לודג רתויה ינשה קלח לעו ,בובל אתמד ברה תלשממ תחת ראשנ
 ארקנ ייהו ומצע ינפב הלשממ זבש ול היהו דחוימ .דיבא בר הנמתנ
 לנס קחצי ה"ומ ןואגה יכ הארת ןכ ,'בובל לילגד ד"בא, םשב
 ותדלומ ריע אטפא קיקב מ"רו ד"בא א"פת תנשב הלחתב היהש אדנל
 ןשרד השמ מ'גהל הרותה לע השמ שרד רפס לע ותמכסהב ראובמכ)
 ינואג תפיסאב בולסרעי דעוב כיג היה ד"פת תנש ףוסבו ,(אקארקמ
 דובכ ישודח םע הארמ הפי רפס תספדה לע םש ומיכסה רשא א"ד
 אדנל ל'נס קחצי 'קה םאנ, :םש םתחו ,יטלשורי תודגא לע םימכח
 ותמכסהב ראובמכ אווקלאזב דייבא היה ג'צת תנשבו ,יאטפא ק"קב הנוח
 לע ד"באל םשמ לבקתנ הזה ןואגה הנה ,דיוי לע הדוהי םחל תיב פל
 ותמכסהב ראובמכ םש ואסכ לע בשי רבכ ויצת תנשבו ,בובלד לילנה
 : םש םתחו ,ק"פל ויצת ןויס ח"כ םוימ זררותה לע לאומש תיב "פל
 אסכ לע בשי אוהה ןמזבו ."בובל לילגב הנוחה אדנל ל'גס קחצי םאנו
 אוה םגו ,אגניטיא ל'גס ביל הדוהי :בייח ה"'ומ ןואגה בובלב תונברה
 ק'פל ו'צת רייא ז'כ םויב ל"נה לאומש תיב 'ם לע ;רמכסהב אב ליז
 ,ילילגהו בובל ק"קב הנוחה אגניטיא ל"גס הדוהי םייח םאנ, :םש םתחו
 דעוב םעפה דוע אדנל קחצי 'ר ןואגה היה ט'צת תנשב  כיחאו
 תכרב 'פ לע ומיכסה םש רשא ,ןילופ א'ד ינואג תפיסאב בולסרעי
 לילגב הנוחה אדנל קחצי םאנ, :םש כיג םתחו מ"'וח ע"ש לע בקעי
 ביל 'ר ןואגה בובל אסכ לע תבשל לבקתנ רבכ אוהה ןמזבו ,"בובל
 ןיידע זא היהש (ל'ז ץ"חה ןואגה ןתחו ,אקאורקמ ד"בא לואש טינהב)
 לאומש תיב יס לע המכסהב אב אוה םגו ,יתבר אגולג קיקב דינא
 ק"קב הנוח ביל הירא םאנ, :םש םתחו .טיצת תבמ. ב" םויב 'ל"נה
 בשי רבכ ק"פל ק'ת תנשבו ,"לילגהו בובל קיקב יצמו יתבר אנולנ
 חצנ 'פ לע המכסהב אב זאו ,םש בובלב ואסכ לע ביל 'ר ןואגה
 ק'קב הנוחה ביל הירא םאנ, : ךפהל בוש םתחו ,ם"שה לע לארשי
 יר ןואנה לש ותואישנ ימיו ,"יתבר אנולג ק"קב פ'צמו ,לילגהו בובל
 טרופפאר ןהכ םייח מ"גה תבשב םג וכשמנ ולש לילגה לע אדנל קחצי
 עסנש ירחא) לילגה לעו ריעה לע ד"בא םש היהש בובל אסכ לע

 ןואגה



 ריעה רעש

 רפסב וטיבי חכונל ךיניע רשאכ ,(םדרטשמאל בובלמ ביל 'ר ןואנה
 הצרפ רשאכ וד"יקת תנשבש ,(אנוטלא סופד) ב"נ ףדב תודעה תוחול
 ןודנב וביר ישנא םע ל'ז  ןתנוהי מ'גה ןיב העודיה הקולחמה זא
 ןתנוהי 'ר ןואגה לש וקדצ ןיטיל זא מע אדנל קחצי מ'גהו ,תועימקה
 וידננתמ ואבש עמשש יפלד ,ןתנוהי מ"גה םש 'כו ,וידגנתמ דגנ ל'ז
 קחצי ט"גה לע הזב ונווכ םא ל" אוה קפתסנו ,בובלד ברה חכמ
 םייח ט"גה לע הזב ונווכ ילוא וא ,בובלד לילגב דיבא זא היהש אדנל
 וירבד ךרע ןכ לע ,לילגה םע בובלב ד"בא זא היהש טרופפאר ןהכ
 לבקתנש ירחאו .ש'עיו וכרד יפל דחא לכ ול ובישה םהו ,םהינש לא
 ולילגהו אקארק ק"קב מירלו ד"באל אוהה ןמזב אדנל קחצי מיגה
 אוהו ,ליז ריאמ היומ ןואגה םש רובל לילגב דיבאל ומוקמב לבקתנ
 םשו וזייקת תנשב אווקלאזב ספדנש םימכח ירבד 'ס לע המכסהב אב
 לילגב הנוחה ריאאמ 'קה. :ףוסב םתחו ותמכסה ונממ ספדנ רפסה ףוסב
 "אב אוהו ןילבול קיקב ר'בא היהש לואש ה"ומ ןואגה היה ונבו "בובל
 "לואש 'קה. ב"טקת תנשב למרכה רה תיוש לע ותמכסהב םותחה לע
 ,עד םלואו ."לילגהו ןילבול ק"פוחה בוכל לילגד דיבא ןואגה ו"מאב
 בובלכ לילגה ינבר ויה רשא םירכזנה םינואנה ינש דבלמ יכ אופא
 םהירחאל אלו םהינפל אל תאזכ רוע ונאצמ אל ,הז רחא הזב םש
 קיקד ד"באה קר ,םש כובלד לילגה קלח לע דחוימ בר הזיא היהש
 הארנ הזו ,לילגה לכ לעו ,ריעה לע ללוכה בר היה ודבל אוה בובל
 דך"בא היהש הנשמה תככומ לעב המלש מ'גה לש ותמיתחמ כ"נ
 ותכושת ףוסבו ,(טרופפאר ןהכ םייח מ'גה תריטפ ירחא) םש בובלב
 |[. הפ לעב ןואנה רדיסש 'א טנ ןודנ הנוהכ ןורכז רפס ףוםב תספדנה
 ;ןיררוע וילע אצי בושו ,םש ריעל ץוחב בובלב ץ"מ זא היהש םידנמ
 הרפמה ברה לש רתיה לע ךומסל שיד הנשמה תככרמ לעב םש בתכו
 'קה םאג, בובל ק'ק הפ ו'לקת ןסינ ךיז 'ג םויב םותחה לע אבו
 וקיזחה וירחאו ,ויצי לילגה לכו בובל ק'ק הפ הנוה המלש
 ירבדל םיכסהל ואבש ובתכו םשד הבר אניד יב םינברה :יג ומע
 ,טצי לילגה לכו ונתלהקד דיבא רודה תפומ ןואגה ברה ר'ומדא
 התע ,הלאה םירבדה לכ תא ךל ונמדקה רשא רחא הנהו -- .הזב ידו ,ש"עי
 הינואגו הינבר תא וירחי רקבגו ,המינפ בובל ריעה ךות לא יתא אנ אב ,הבה

 -- :םיריכזמ ונא םהיתומשו ,םיתוש ונא םהימימ רשא ,רוד רחא רוד



 ,יפוי תלילכ
 בובל ק"קב מ"רו דיבא היהש ליז אזיימריוומ ןמלק היומ ןואגה .א

 .קיפל ךיש תנש דע ח"ער תנשמ

 הרות ץיברה רשא ליז אזיימריוומ ןמלק ר'רהומ הלונה .רואמ ןואגה
 ךשמ ,הרטועמה בובל ק'קב מ"רו ד"בא היהו לארשיב

 ןמיפ ב'ח שדוק תבצמ) ק"פל ך"ש תנשב ומלועל רטפנו םינש .בימ
 יאשישק ינואגמ היה אוהש עדונ רבכ (א'ע ח" ףד ריחו "א

 היהו ,ןילהאוו אטיל ןיסיירו  ןילופ תונידמב הרות ץיברהל וליחתהש
 ,ןילבול ק"קב הרות ץיברהש לז אנכש היומ ןואגה םע דחא רודב
 לש וברו ,םיקוליחה לעב קאלופ בקעי וניבר ןואנה דימלת היח רשא
 ןמלק מיגה לבא) ,אינרת ןמיס ח"וא רוטב השמ יכרדב ש"מכ אימרה
 ,(םש שדוק תבצמ לעב בשח רשאכ א'מרה לש ובר היה אל לז
 ויקספב הלוגה יניע ריאה רשא בובלל ק"קב ןושארה היה ןמלק מיג
 ונממ ספדנ רבכו ,ורודב לארשי ילודגל בישה רשא ויתובושתבו
 ;קיפל חייש תנשמ ו"ט ןמיס אימרה ת"ושב הבחרו הלודג תחא הבושת
 ,בובלב היהש דחא טפשמ קסע ד'ע ר'ס ןמיסב םש דוע רכמנ ןכו
 ןואגה לש וניד תיבב ןילבול קיקב ןודל ןיד לעבה הצרש םש בתכו
 לעב היהש יפל ןמלק היומ שישיה ןואגה ינפל אלו ,אנכש היומ
 ה"ומ לודגה ןואגה היה ןמלק מיגה לש ונתחו -- .ש'עי ,הידיד אבבד
 אימרה זר"ושב הכורא הבושת כ"ג ונממ ספדנש חונמ ר ב רזעילא
 ץ'כ .ףסוי ה"ומ ןואגהו ,ל'ז ןואגה ונתוח תבושת ירחא םש ו"ט ןמיסב
 םיכסהל םהמ שקיבו והייטק .היקספ רדש אימרה לש וסיג אקארקמ

 ומע



 יפוי תלילכ

 ויהב. : ל"הזב בתכש 'א 'יס ףוסב ףסוי תיראש ת"ושב ראוכמכ ומע
 ומיכסהו ,ונירוד ימכח תצקמל יתבתכ ,תצק ילע קלוח היה ידגנכש
 ודובכ ןכשמ רשא אזיימריוומ ל'ז ןמלק ה"ומכ ןקזה :םהו ,ידי לע
 ,ל"ז רזיל ה"ומכ ןואגה ונתח םגו ,בוב ובס לק ק'קב עובק היה ושרדמ תיכו
 ןמיסב ל"שר תיושב םפרנ רועו .ל"כע יידיב םהו תויארב כיג וכיראהו
 תוישרפ תודוא ,הכודאפמ םירהמ וניבר ןואגהמ תחא הבושת זיל
 הבודאפמ םירהמ בישה זיעו ,האיסור ץראמ דחא רפוס בתכש ןיליפת
 דאמ יניעב בורקו .כיע | ,יויצי ןמלק ה"ומכ ףולאה יבוהאל םולש,
 ארקנ היהש רחא ןואג ןכ םג ונמזב היה דועו) ,הזה ןואגה לא ןווכש
 ק'קב ריבא היה .אוה יכ ונלש קיֶחמ .הז א :ןקזה מיג נולק יבר םשב
 ןיל ןמיסב םש לישר ת"ושב רכזנ אוהו ,בובלב אלו אטילד קסירב
 רשא תורוהט תורמא תצק כ'ג- הזב ףיסוהל שיו -- (איפורעמ ןידב
 אתמ ארפס שלרסיא רזעלא יברב השמ ה"ומ לודגה ביה הזב בתכ
 אימרה לש ויחא ןב' היה אוהו) ליז ח"בה וניבר ןמזב אקארק ק'קד
 'סמ לע המלש לש םי רפסל ותמדקהבו ,(ל"ז ל"שרהמ לש ותב ןנו
 .3 הלאה םירבדכ בתכ קיפל ';ר תנשב אקארק הפ םיפדהש ןילוח
 המכ ,הנפ ונממ רתי ונממ ,הנמאנ 'ה תורע ,ועמשת אלה ועדת אלהי
 לודגה רפפה בר תלהתו תלעמב וקדציו םתודע ונתי יברבר ילשא
 וכלמ ,ונואגו לארשי רדה ,הבישיב בשויו ןקז :המה אלה ,הזה דמחנהו
 הוא רשא ,דוככ ותחונמ אזיימריוומ ןמלק היומ ןואגה דובכ  ,ונודאו
 לע בצנ דועו ,א"עי .בובל ק"ק לארשיב םאו ריעב תחרוז התיה ותרות

 ריפחה יניקז ירומ יבא ןב השמ היומ רובכ לודגה ןואגה ידוד ונימי
 לארשי תוצופת לכב םויהכ רשא ,דובכ ותחונמ שרזאל לרסיא ר'רהכ
 רופי קידצ ישילשה בתוכה אבו ,םייח ונא ויפמו ,םיתוש ונא וימימ
 ותחונמ יולה היעשי היומ ןואגה דובכ לארשי ץראבש אישנה םלוע
 הזה רככנהו לודגה רפס לע .ונושל קתמב עירכהו ייבצה ץראב דובכ
 ,םירמא טשוק דחכנ אל ןהו .ונני 5 ךירצה ל"כע ,י'וכו הכרב קמע 'סב
 רבכ תישילשה האמה - דוע  ל'ז ק"רהמ ןואגה םדוק םגש
 ה"ומ ןואגהב יול ה"ומ ןוצגהו ףולאה ד'באו מיר בובלב היהש ונאצמ
 'א םויב רטפנו אפור יול 'ר םשב ארקנ היהש ל'ז ש"ינקיק בקש
 ףד ד'חו ,יא ןמיס ביח שדוק תבצמ) ק"פל ג"פר תנשב חספה גחד

 /!ר



 חל יפוי תלילכ

 עדונ אלו .(6 םוקמ םושב 'ללכ רכזנ אל הזה ברה םלואו ,(ב"ע יב
 ומש 8

 ףסוי יכ ג"סקס ססנ ליכסס '5 ןעיס גיסכ סע םדוק תנלע יס יתיארו (5

 קיקס סז ספוק ל"לסע ןולנקמ ליעסש ,3וכל) ןסלזכלטלכ לופש
 סינקז תכלטע 'ס תעדקסנ רכזכס לוס ג"סכ םכשם3 לטפכו 3ו35 ק"קכ "365

 סוסס סע נפכס ןיספטלכק ק"קד ד"35 ךפכלעיופ ס"כסע ןולנס5 ם"ול לע

 סכיוו קיקד ד"365- סיסס לכ סש ך6 | ,כ'ז לפול ליקסע לודנס ןולגסכ דככ

 םיד קזּכ וילכד קזסכ דוע ףיסוסו סע םדוק תכלע לע ועע סיכססו .כיע
 לכזכ לט לע סועתכ ןילו  ,כוכככ ד"35 ןכ .סנ ויע* ףוקכ  סיסס לעופ
 סנס 3וכל3 .סיכולג סכרסכ וכילכ סזכ יכ ,סכ*ווכ ר"36 כ"ג סיסש ולס סנלכ

 תלטע לע לע 6כפי 55 סגו ,ולטפכ סכס לכיעס קל ססכס תונלעכ רכז
 יכ | ,גוכל ריעכ 5לו סכיווכ ר":5 סשכ קל סע ותעדקסכ וסנכעס לע סינקז

 לפוי ולכע סינקז פלטע לעכ לס וגעז דע 6פוק לייכסע ןולנק תעס סויע

 ,3וככ .דייכל כ"ג סיס לכ קכשכ סזכ ככס ןעז ךטעכו ,סנש סילטעו ספעע
 כז כנד סלועע דוע יתעעס פלו יתיפכ 65 יכלו .םדוק תכלמ לע3 ר"תכע
 טז סיקוקל סיסכל יכס כיככסל סדפ ןנ סופ תעד לע סלעי סזכ כיסנעו

 קז סידקפכ סיכולג לכס ססש סלכי ל יעו ,דס5 םיל ססע תוסעלו סזע

 יוכ 'כ ועס סיס ןופלקס (5 ,ןעזס יוכיסנו ,סוקע יוכיפכו ,ססס יוכיטכ סע

 .סס ז"עע 'כ םעדקסכ ללוכמכ ולפוק 3י5 סדוס* 'ל ועש סיס יכססו ,פפול

 סוי3 לטפכ ןופפקס (נ  .לכיווכ די: סיס יכססו ,3וכככ דיכ6 סיס ןוטסלק (3

 ריימס סיס זלש נ"₪ תכסכ יס ןיידע סיס יכססו ,ניסל םכס3 סספס גסד '5

 לעכו ,נ"עקפ ןפיס3 סס סינקז תרטע רפסנ לפונעכ סע ליוו קייקכ עלו

 קכסו .סס ?לוכעכ ותודליכ וכלל ליגכ 15 סיס ותכ ןכ סיסט סיכקז םלטע
 יכ ןעי  ,סז< סעעס לע ללכ סועפל ןיפ כוכלע לולס ףסוי 'ל ג"קלס לע
 ןכלו ,פּככו ייכפד םויוסכ כיסעו ללוס תויסלו ,'"סלג3 דיעפ דול סיס לוס

 כס5 סדסכ לנו ,סז3 סג עדיס לנפק יתולודס לדסנ ךכ לכ יק3 סיס 5

 ץכפס תולילגכ סנ .סזכ ללויכ סעע לנכו ,סיכעזס לדקכ סעעו עד* 55 סוסו

 ןילכול .ליעסו  ללעכו5 כיעס ועכ וזע וז פוקופכ סילע יכ סנ סעפ גיכלסו
 סלוק לכו ,(ץיעיג גי 'פל ויתוסנתנ) תס6 כיע ססע ססעו רפי סתול לפקו
 סועסכ ₪* וילע יסדוק תכלע, לעכ ןכ 55 .ליס סנגענ יכ ול סלסי 3
 וקסע לכו ,ייפריגכ רולט סיס כ פוס יכ ,וכ םומס סכ6י לכ 5כוקסו ,לכוט
 סינולנס פל לקנלו ,תוקיתע תוכ5ע סנענ פילוסלו ,ןכלס ת5 לופק5 דיפ סיס -

 תלו
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 יפוי תלילכ

 לכב עדונ היה ומש רשא ל'ז ןמלק היומ ןואגה ומכ ,םיקסופב ומש
 רבד ונממ לואשל וחתפל םימיכשמ ויה רודה ילודגו ,לארשי תוצופת
 ןמלק מיגה תא הנמ איח ףוסב דוד חמצ לעב םגו ,עדונכ הכלה וז 'ה
 תונידמב םדקמ שארמ תובישי ושפת רשא םילודגזר לכל ןושאר ליז

 -- :הזב ידו ,שיעי ,האיסורו ןילופ
-----+%56%0000-- 

 .בובל קיקד דיכא שקנמלק והילא ה'ומ ןואנה .ב

 דיבאו מ'ר שקנמלק םהרבא היומב והילא היומ לודגה ןואגה
 ןפינ 'מ םויב רטפנו תיעיברה האמ;ר ףוסב .בובל ק"קב
 ו'צש 2
 לַךימ סינפס סע וקפסכ קז לכד כופכלע םוכ סיס 05 ךילו ,סיכעזס תלו

 וכיניככ 555 550 ,סס דוע ?סכש ,םולכנ ויכיע וסט ךיפ סללו לכו ?ךוסיג
 פכיווע "35 סמ לֶפוכ כ'לסע וכקז 36 תל סנכעט סיכקז תכטע לענ לע

 לעכ ןעז דע 6פוק לייכספ פנס סויעד סוסע לוקס ,גונלע דינ6 סשכ לכו

 םיק לכ קכשנ סזכ 3כ ןעז ךסעכו ,סכס סילסעו סלעע לתו* וקנע ז"טע
 < םלטע רפסס סינפכ סלועע סזס לנפעס סלל 05 סכסו .רייככ בוכככ רייס

 ריינסס ספוק לייכסע וכקז יכפ םל סלכ ז"טע לעכ יכ םכופמ סש לסל סינקז
 ספלט סע ולדגכ דיעס סנ .(טייפק ןעיס ז"טע) וכעע  לכקו  לכיוו  ק"קד

 סש זייטעכ לעגודכ ספל ,5ייז ןוסנס וכקז יפי  סכיווכ סכק לסל ת6 וכטקכ

 כ" םוכככ סולט ל"ז ןולגס וכקזע וי>'עכ סלכס סע דיעס סשס ' ןפימ

 כינ ריעס סט :ייעקפ ןעיסכ סש לועו ,סט לכיווכ ולס תסלכס תינכ תוכוכס
 נמס תכסכ ת'ס ס"יכנופ תיכעס ןיכעכ סשעפכ סככס ויכיעכ סלכס סע

 .סזכ ידו ליסס תעכ .סש "35 היסס ספור כי:ע וכקז יעינ ספ לכיווכ

 יכייד ןיכ סכנכ סיס ָסז ילוט לעכ וכינכס כתכס סעכ ספ וילנד תיִּכ סנו
 ךוע .לפוכ*ו סנוככ רנד לכ סזנ סנ ,םוקועע סלנע לעכ | ןולגס סע סקפלק

 תנלט יכ לעכב כנסעס 53 קספס גק סדוק ק"ככפ תכשכ סכסו) .לקל סוקפכ
 לע לכ ספ סעסעפסו ,ולפסע סיכוטללס סיקלס 'נ ספ לוכעכ וככיעכ םדוק

 ויתוסינס זס יתסכוסו ,יסיכ3 ריס לינק סיסו גסס לק5 תועוכם סזי סנו גחס

 יענכ קלס לע יתעכסס ול תפל יכעע סקכ כוסו ,סנעע לע לכו ויכפ לע
 וכנלכ ול יפפכ יכלו ,סכולכ ולילוסכ 15 ותעדכ סיס רש5 םדוק תנלע ולפסע

 ,ססנ* ןכט יל קיטנסו  ,סינדוקס וירפסכ תווע לסל לכ תל ןקפיס יפנסכ
 : (ןקיס 55 ויפופינס פלו ,םיפדס יתנכסס תל יכ סזכ ותסטנס לכעס ל5 לנל

: 



 ו

 טל יפוי תלילכ

 ויחא .אוה הארנה יפכו (איע גיע ףד ד"ח שדוק תבצמ) קיפל ויצש

 תנשב גארפב רטפנש שקנמלק םהרבא היומב ףסוי ה"ומ ןואנה לש

 והילא יבר םשב כינ ארקנ היהו ,(5 טיפ ןמיס דעלגב שימכ ז'צש

 ןורכז רפס תספדה לע םינואגה תומכסהבו ,וריע םש לע ןילבולמ

 אקארק קיקד טיר אריפש ן'רהמ ןואגה םשארבו) אריפש קחצי מינהל

 ה"ומב והילא מ"גה תמכסה כ'ג םהיניב אצמנ (תוקומע הלגמ 'ם לעב |

 רוא 'ס תמכסהב ןכ םג רכזנ ןכו ,בובל קיקד דיבא ןילבולמ םהרבא

 םש בתכש ,אקארקמ רענכאב םייח מיגהל ןינזרנה תכרב לע שדח
 ומיכסהש :

 ר'ג50  טקכפלק וסיכל 'כ ןולגטס לידס3 םכופע | לבדסס יתסלע בושו 65

 לוסו ,גלכפפ כ"ז סקנפלק ףס "כ | ןולגס לש ויקפ סיס = ,בובלד

 טקפלק קייקד ןייד םפזוי "כ לכיע יכ ןופנספ וכיכנוז3: ספרכס סיעס תככ3 'םב

 םפדנס ןיטיג לדס 'ם לעכ לוסו ,עי 'םופ לעכ ןולגס לש וניל תיבע)

 ו כ"נינכ כופכ5 סל גינעז ספ ןודננ ןיייז פולכ ספו ,(רזעס .ן35 עס

 סיסש סקללכק ק"קד ןטלד קחי ס"וע ןולגס סזנ פכס סע סש פינס ףייוקד

 סוקו) = ,סקלכק ספ ל'ז סייגס וניככ לס | וכיר סובב ןיטינ לדסעו | ןיידר כ"ב

 וכנתכ לנכו ,לסיכ ק"קכ נירו ד"36 כ"סס ייסס גכעבכיליפ קסני 'כ ןופנס

 יכוע5  יפילכ ןכו  ,ף"וקכ כופכל שי קילעז סש : ל" (לסל סוקע3 ויתודופ

 קיכעז | גפוכ סיסס לקסכק ספ  רריסס ןיטינ .סככסנ (ק"נס ןולגס) יכלו

 רסל טנג ס5סכ םס5 סעפו /ףסו* תיככ ולינעו ןסדס פעוקתכ ס"'כו ,ף"וק3 =

 לכוסו ,כ"ניגכ בילעז ו3  כתוכ סיסו ,ליז ךסילס ס"וע ןולגס ופופ לד*סו וכל

 לכו יכס סיס טנס | ןוסלכס םילסס לםע ספ וכ סקפרק ספ וניכפל טנס =

 יכיככו יכיע3 סשק ייסו ,לקוסד לעויב ןילכולכ סיס יכ ספ כחע ןולנס סיס =

 ולכסכ רכמירכס ייפכסע ןוסכמ וכעכססו | ,טנס וסוס ןסיכ יעע ונסיס .יכינס

 היומ ןואגה ויחאל ונבתכ ןכו = ,סנונע סיכס סעכ ספיס סס5סש' טלפבו

 לכינ פיינס סס סיים סז לעו  .ןסכד י"כסע ליכע ,נארפמ שקנמלק ףסוי

 ספ לכקנ סיסס ט"ו יפות 5עכ ןולנס לוס) םייכסנ יכלו לופו ,םפזו כ

 דגוס ןכו ,ס"ע* כ"נינ3 ןינסוכ לקלכק ספ, :ליזו בתכ (כ"גס ןננפיל יכ סשב

 לקלרק ספ כוס וגיסנס | ליז עסוסי סיוע  ןולגסו םילכסע כ"'וע סינולנסס

 סינתוס ןכו ,ןכ ופולקכ .ו55 תוכירעב לגכומ ןכס לסלע לייניגכ גילעז .בותכמ

 ,'בובלמ ליז והילא זר"ומ ןואגה כט ופצמ .סיס סזש ספרנו ,סבוקד ףכוכ ןכ

 -- :סע סיעס תככנ לע ל"כע |
 יתילכו



 יפוי תלילכ

 ידומע םינואג ;רשלש ויצש תנשב דוע ורפס תספרה לע ומיכסהש
 ,(ל'ז חיבה לעב וניבר אוהו) אקארקמ שקריס לאוי מ"גה :םהו םלוע
 ק"פל ו'צש ןילבול דיריב םתח ל"גס קחצי היומב המלש | מייגהו
 ףירח המלש 'ר םשב ארקנ היהו ,בובלב ד'בא כיג היה הזה ןואגהו)
 םהרבא היומב והילא מינה היה ישילשהו ,(ףסוי תיראש לעב ןתח
 ןכ םג וירחא חינה הזה ןואגהו .ש"עי ,אטפא ק"'קב םתח ןילבולמ
 ודובככ ןכשמ רשא שקנמלק םהרבא ה"ומ ןואגה אוהו הרותב לודג ןב
 ה"ומ ןואגה ןמזב הפד הבר אניד יב ןמ דחא אקארק ק"ק הפ היה
 םיניידה סקנפבו ,אקארק הפ ר"בא ייהש ט"וי 'סות לעב ל"גס ןמפיל
 לעב ןמזב הפ אתמ ארפס היזרש טורקאלד "תתמ היומ ג"הוה לש
 תיב םינואגה ראש ןיב ומש םותח םימעפ הברה אצמנ  ,טיוי 'סות
 ןמיפב םש יתאצמ ןכ) יםהמ ואציש ,םיניד יקספ לע הפד לודגה ןיד
 םש רועו .ק"פל י"ת זומת ח'רמ ןיד קספ לע ומש םותח ט"צר ףלא
 ,ק'פל ייית ןויס ה"כ םוימ ד"ספ לע ומש םותח ז"צשת ףלא ןמיסב
 חסונו יקיפל א"ית-ירשת ה"כ םוימ וילתת ףלא ןמיסב םש דועו
 שקנטלק והילא ה"ומכ ןואגה ריומאאלב םהרבא םאגי : םש ותמיתח
 םש דועו ייל'צז שלהאוו בקעי 'ר ןמלז היומ ןיצקהו שארה ןתח ל'צז
 תחפשמ ןכ םג לשלתשנ הזה ןואגה ןמו ,(:  (םינוש תומוקמב

 שקנמלק

 סקכנ5 יכ ןוטנס וילע סותס לם דס6 ןיד קספ ספ קיתעסכ יתיארו (3

 םקנפ3 סלענס ספד סיכיירס רלש ןי3 םקכעלק וסיכ6 יכ ןולנסכ

 6ק5כק ספ ססענס ,זימפס ףכ5 ןעיסכ טולקפכד וסיתפע יכ לפוסס לש לסקס

 סיפננס סיפונלס ןינ סיסס סירנדו ןיד תודופ | ,קיפ5 י"ס ןויס ?יכ סויכ

 סלעס ל'םכ ליננסו םלכס םיסיס לס  סללוסעסו סלודנס תסככס תיכנ לס

 םיסיעטי סייס ס"כ ןילקס |ןיכו ,דקל ר5ע וילי = םיכיקעי 'ל | קיזייס סייועכ

 דיינפס 5קללקע לסועס ףסוי "וע עדוכס ןויגס לש ויעס לוס) ,ומ* ףלוכ

 יפנ סלקנס לוסו 5קללקק ספ לודגס ןייד סדקע סיסס עירפפ קיקד עויילו

 יכרכע ריי: 3י5 סדוס* כ'לסכו ,(ויפק שיע ם'קיעמ* סייק 'כ ל6ועס 'כ לכ

 תוכוכלס ןודכ | ,'כס ר5מ ל"גס םסככס תיב ינפ לוע ססיתכ רס5 ,ו'לי םלעעלק

 נכעעע סםסככס םיכ ךכופ ינפ 5ע תסנכס תיכ תוגנ לע סיקנוע ויס רסס

 עויקס .דיכ וכפל 65* ספעעו  ,סיעסנס ת6 | ןיק3קמ םכזע דלכו  ,סכזעל

 ועכ תסנכס םיּכ םונג לע םוקוכלס קיכסלו םוגםכ סילכנס5 סנותכ תוסלסש

 וככיש



 מ יפוי תלילכ

 םינושארה םימיב הילודגו ריעה ידבכנמ ויהש אקארק הפ שקנמלק
 שקנמלק םהרבא מ"גה רטפנו ,הפד להקה יסקנפב םימושר ואב םהו

 הפ

 סיעסנס יע ןיסנקפ 'יסיס :סוכדכ ןופל) תסככס פיכ בפסוק ינפ לע ,ולריש
 כי"סכו סילק ליסכ לימס סירקיס סינכסס יתכ ןינו תסנכס םיכ ןי5 לש6 3וסלל
 650 ןעעכ ססית3 יסתפ דנככ ןיספקפ םענ) 'יסי ללס ןפול3 לימס ןסכ ביל
 ,ם523 סותסס לע ול סז לעו ,'וכו ססיתכ5 תולונכנסע סיעשנס יע וסלק*
 תיס סוס) ,םכדכעס כ6קםי | 00935 סדוסי סלכ ,6קללק ק"קד גיסכנו שלל

 תקלס לע ןופגסכ לקללקק קיקד ןייד לפוס 56פכ סיוע נייסלס לש ונקז עמ
 :(סס קקוסע תקכפ 'כ5 ותעדקסכ לכזנכ קקוסע

 ןסוס ז"טּכ 53וע סזס ןולנס) ,קיטפכוע ל"ז כסיפי כייקכס 053"5 סכו* םאנז
 : (יפ ףיעס נ"ע ןפיס טפסע

 ףוכ6ס ןפס כייז םקנעלק וסיכפ סיועכ ןולנס ו"ע 5"5כ3 סקכ35 ליענס םאנו
 : ן"ש םלסוו 3קלי "כ ןעכז כ"סכ םללס

 ןתס ייס סזס ןולגסו) ,וימי ןפ סחכע ק"לכסעכ ןולגס ו" .ל553 עטכ ןפכ םאנו

 ,פוקועע סכגע 5ע3 ןפס לקפכק ספע יזככסל סייססדניסע .סיעסי סיוע
 :(סס 'ט סלעסכ ריעס סו33 ליעל ופול ונלכז לכו

 ןילקסכ פוסל םיס | ל'גס םימכסכד סיפכנגס ונלתסס ד"3 קספ 5% סט דועו
 םייככס3 לוע ותיכ3 סיכדס וקכ יסכלו לנס ףלו5 ם'סיעסי סייח .ליסכ

 סנינס יוכעס ופופ ךות3 סיניכעס לכ: סיפכולס פכללע ותכללע פוסעכ לנס
 55 ןסע סלעע וז סכללעס ל ,סנסכ סיעעפ םלס | ,ל"גס ס"ככס3 ןינמ
 כינס ססיעשי סייח יככ כוס6 ןידס רלעש ד'3 וכתלע קספ ללי רנכו ,ססיחכ

 סייס יכ דנכ  ספוכז ולטכו ולקמ ספע סכעפ ,סש יוכעכ ופכללע פוסעל
 .קנס3 סיעעפ שלט פ'כע ספ יוכע3 ופכללע פוסעל וכ לפועש ליכס  ם'סלעם*
 םיסיס ססעע | ועיכסיס ולדתסיט סיפנגס סיפוללס עייל  וכייחתס לכס לכ
 וימ: ססע סיוע ןילקסו םפלס וכנו םיכיקעי יכ קיזייפ ל"רסופכ ליכנסו 0

 ףוקילכ סיסונגס סיכיידס יפנ לני סז לכ ,ליכס יופילס לע בייחתסל ססכ יפנו

 ,ק"פמ .י"ם .ןויס ס"כ '\ סוי פקפלק ספ סטודקס סדעס יגיסכ) סיפוכלס רונכ

 סיוע | ןולנס ויע = ליס55 ססככ5 ספכו ,סלדכעס ללכסםי ססלכנ5 סדוקי סלכ

 סלנו ,ןייט שכלוו כקפ* כ ןנלז ל"סכ ןימקסו ש59ס ןפק כ"ז םקנעלק ויל
 ןע ססכע סיי< ס"ועכ ןולגק3 ןפכ עטנ ספכו ,קיספלוע כ"ז י"כלסכ .סנו*

 -- :יזטכס6 ל" 355 .סדוסי ס"וע "לכ סייס סלכו וילי



 .- יפוי תלילכ

 , --  : הפד ק"חה סקנפב ש"מכ ק"פל ביית םחנמ הרשעב אקארק הפ
 :.בובלב בשי שקנמלק והילא היומ ןואגה םא רבדה רקיעב יכ עדו

 |  יתמ ונמז ליכנהל לכונ אל יכ דאמ ךובנ ינא ,דיבא רותב םש
 = ץוחב ריבאל םש לבקתנש רמאנו ונמז ליבננ םאד ,םש ריבא הי
 [ םשרנכ ץ'ש תנשב רטפנש ןהכה לפאק מ'גה תומ ירחא םש ריעל
 | לע בשיו שקנמלק והילא מ"גה ויוחא הנמתנו שדוק תבצמב וילע
 | אלה ,ומלועל רטפנ זאש ק"פל ו'צש ןסינ 'ט םוי דע םש ואסכ

 [ םש ריעל ץוחב תונברה אסכ לע בשי אוהה ןמזב יכ תואורה וניני
 |[ םויב רטפנש ל'ז שריה יבצ ה"ומ ןואנהב יכדרמ מינה אוהו ,רחא בר
 = ךותנו ,זיכ "יס ביח שדוק תכצמב שימכ ק'פל ו"צש חספה גחד 'א
 |  ימכשא םהרבא ט"גה םשד ד'באה זא יח ןיידע היה םש ייעה
 [ בונל ק"קב ר"בא היהש םש ותבצמ ןכא לע קקחנש ןגובנילעניצאק
 [  שדוק תבצמ) קיפל זיצש רייא ו רטפנו םינש גיכ ךשמ ריעה ךותב
 | עימב ילומרכ איר םכחהל םירבד הזב יתאצמ בושו ,(ביע ג'ע ףד דיח
 : הלחתב הצר אוהו ,(בישו א ש דצ םש ןורשהב) ז'כות תנשל ילמרכהי
 |[ השענ ןילבולמ שקנמלק םהרבא ה"ומב והילא מ"גהש םש חיכוהל
 , ץיש תנשב ןהכה לפאק מ'גה רטפנש ירחא םש ל"חב בובלב דיכא
 [ | הכזנ אנינת ארודהמ ןורכז רפסב יכ ריעה בושו ,שדוק תבצמב רכזנכ
 |  תס אמפא ריעב םשו וו"צש תנשב אטפא ק'קב םתוח הז והילא יר
 [ הכצמה יכ חיכוהל שי הזמד :םש םייסו ,ק'פל ו"צש ןסינ 'ח 'א םויב
 [  תמ אל יכ ,ורבק ןויצ הנניא הז והילא 'ר לע בובל ריעב המקוה רשא
 [  מ'גהש ונל עדונ רשא ירחא התעו .שיעיו בוכלב םש רבקנ אלו
 = הרעשהה םייקל בוש לכונ ,אטפא ריעל בובלמ וימי ףוסב עסנ והילא
 = ץ"כ לפאק טינה תריטפ ירחא דימ םש בובלב ריבאל לבקתנש ליגה
 / אסכ תבשל םשמ עסנ יכ ,טק ןמז קר םש ואסכ לע בשי אל לבא
 | ה"ומב יכדרמ מ'גה ומוקמב לבקתנ בובלבו ,םש רטפנו אטפא ק'קב
 | בל תא העינה רשא הבסה ונתאמ םלענ הנהו -- .ל"נה שריה יבצ
 = ליעה לש תונבוה אפכ תא בוזעל ליז שקנמלק והילא 'ר ןואגה
 , התיה ילואו ,אטפאָכ הנטקה ריעב אסכ תבשל ול ךלהו ,בובל הלודגה
 | בשומל הוא הז רובעבו ,ויתובא תובאו ויתובא תרובק ריע אטפא ריע
 | .רמול הארנ הרעשהה פ"עו ,רבק םש כ'ג ול בוצחל איהה ריעה תא ול
 . < לכ לע קר דבלב אטפא ריעב אל דיבאל זא הזה ןואגה לבקתנש

 ללילגה



 אמ יפוי תלילכ

 ירע שארב זא תדמוע התיה אטפא ריעה רשא ,אקארקד לילנה
 אוהה ןמזבו ,לילגה ברה לש ותבישי תועיבק םוקמ | היה םשו :לילגה
 לש הסנכהה ןמ רתוי הבורמ אקארק לילגד תונברה לש הסנכהה התיה
 האמה עצמאב ךכ רחא כ'ג אצמת הזב אצויכו ,ל"חב בובלד תוגברה
 ,ל'ז לשעה 'ר וניבר ןואגה ןב לואש היומ ןואנה לצא תישימחה
 לש תישארה הלהקה אטילד קפירב ק"קב ד"בא היה אינת תנשבה
 ךלהו ,הנומה לכו קסירב ריעה תא בזע חינת תנשבו ,אטיל תנידמ לכ
 לילנה לע ד'באל זא לבקתנ יכ הנמקה אטפא ריעב אסכ תבשל ל
 ה"באל א'סת תנשב לבקתנ םשמו ,אטפאב תבשל ול רחבו אקארקד
 :.תודלותב .האלהל ונלצא ראובמ רשאכו יעדונכ אקארק קיקב מירלו
 ,בובל ,אגולג ,אשיר ק"קב ר'בא היהש (ץיחה ןתח) ביל הירא מגה ונב

 : םדומשמאב וימי ףופבו
 םכחה דוע ריעהש םש "ןורשה,ב ילמרכה, ע"מב יתיאר בגא ךרדב 7181

 לע םנ ןכא תבצמ םיקהל בובלב םינפל תאז יכ ,ילומרכ א"ר
 ןמ הזל היאר איבהו ,םירחא תומוקמב ורבקנו ותמ רשא ריעה

 רטפנש שדוק תבצמב רכזנש אריל דוד טינה ןב היחתפ יבר בלה
 .ש"עיו .מ'רפפב רבקנו רטפנ אוהו ,א'פת תנש ₪טבש חיו ברעב םש
 ינרקבל זא אב יקיפל ד"לרת ףרוחה ןמזב טידפפ ךרד  ירבעב 2
 םג ונרבד ונירבד ךשמהבו ,ריעה ימכח ראש ןיב ,ל"נה ילומרכ םכחה
 ,הזב דאמ םיקדוצ וירבד יכ  ,ל"נה ילומרכ םכחהל יתרמאו = ,הזמ'ןכ

 היהש ולדנעמ הירכז ה"ומב שריה יבצ מ"נה ןמ היאר  דוע יתאבהו
 ב'ח שדוק תבצמב רכזנ אוהו ,עודיכ םש ריעל ץוחב בובלב דיכא
 אללו תמא אלל הזו .קייפל ויטת בא םחנמ בייב רמפנש 'ה ןמיס
 ד'בא כ"ג היהש בובלב אלו ןילבולב רבקנו רטפנ הזה ןואגה יכ ןוכנ
 תיב 'ס לע ותמכסה שארב כיג רכזנו ,םינש המכ ןילבול ק"קב מ"רו
 ,ל"נה ץ"רהמ ןואגהש ,ן'רירהמ ןואנה ופיגל סישה לש םישודח הדוהי
 יכ תועט אוה ויטת הנשה טרפ םגו ,ןילבול קיקב וימע לא ףסאנ
 הזמ ראוביו ,ק"פל ןית תנשל ביבס רטפנו ,יח היה טימת תנשב דוע

 -- :ויתודלות ךשמהב האלהל דוע
 תאז םג יכ ,ל"נה ילומרכ א"ר םכחהל יתיאוה הזמ הלודג ךןעו

 תומש םהילע קוקחלו םינבא תובצמ כיג םיקהל ,בוכלב םינפל
 תומוקמב אל םנו ,בובלב אל ורבקנ אלו ותמ אל רשא לארשי ימכח
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 יפוי תלילכ

 הז לע דעהו ,םלועל דוע ואב אלו וארכנ אלו ויה 5 יכ ןעי םירחא
 ליז ספורפ ןהכה השמ ה"ומב רזעילא הי"ומ רודה תפומ ןואגה תבצמ
 :ד"באו מ"ר הלחתב היהש וילע קקחנו 'ד "יס ביח ו תבצמב רכזנש
 /ב םויב רבקנו רטפנו בובל ק"קב מירה היה כ"חאו .םדרטשמא ק'קב
 יכ ארבנ אלו היה אל הזה ןואגה הנהו .כ'ע ,קיפל ח"נת בא םחנמ
 ינכר ןיב אלו ,םדרטשמא ינבר ןיב אל ויבא םשו ומש אצמנ אל
 בובלב ד"באהו מ'רה היה היינת תנשבו ,בובל ק"קב הבישי ישפותו
 שירה זא היה םדרטשמאבו ,עדונכ ליז .ףירח השמ 'ר יאגה םש
 ביל 'ר םשב ארקנה ןהכה םומינולק ה"ומב הדוהי השמ מ"גה דיבאהו
 דוד מ"גה דיבאה םש היה וינפלו .הימת תנשב םש 0 ףירח
 ןרעטש ריאמ מ"גה היה וינפלו ,א'מת תנשב םש לבקתנש ,אריל
 קיזייא קחצי מ"גה םש דיבאה היה וינפלו ,ז"'לת תנשב םש ו
 דיבאה םש היה וינפלו ,ז"כת תנשב םש לבקתנש ןיגניקער ןועמש ריב
 וינפלו ,םדרטאר ק"קב, דיבאל כיחא לבקתנט ש דוד היומב ביל .מ"גה
 לע המכסהב אב רשא) - ,עשוהי ה"ומב םהרבא מ"גה םש ד"באה "ה
 יתמ יל םנרפו אצ התעמו ,(אקארקמ רענכאב םייח מ'גהל שדח רוא 'ס
 לכד האור ךנהו ,םש שרר דיבא ןהכה םפורפ רזעילא מייגה "יה
 םא עקתי ונידיל ימו ,אוה אתודב שדוק תבצמ רפסב הזב בתכש המ
 ודב רשא םינואנ ראשל םג הלאכ םינבא תובצמב תונורכז ושע אל
 בושו ,םתריטפל ןמז ןכ םג ועבקו ,המדא ילע םתומשב וארקו ,םכלמ
 ,רקוחו םכח לכו ,םתורודל ןורכז שדק תבצמ 'סב כ'חא םירבדה וקתענ
 אל חצנ דעו ,םתודלות לע רוא ץיפהל ץופחי יכ ,רקבי קירל ךא

 -- : הזב ידו .םתילכת * לע אבי 0 רוא האי
-->-%-> + 

 | ןבל קיקד דיבא יולה ףירח המלש ה"ומ ןואגה .ג

 נובל קיקד ר"כא ,ל'גס קחצי ה"ומב המלש וניבר ןואאה ברה
 ק'קר 0 קחצי היומ ןואגה לש | ונקז יבא  ,לילגהו

 באקלירס 'ד) הרותה לע קחצי חיש 'פה רעשב בותכ ךכ ,גרובשערפ
 היהש יבובלמ לייגס קיז | קחצי ה'ומ ג"הואמה ברה רבחש .(ה"פקת
 ,ליצז לאוי ה"ומ ינברהב ,ןשי ןיטנאטסנוקל ךומס ןיבאל ק"קב דינא

 רטוח



 במ יפוי תלילכ

 גנודיירגמ קחצי .היומ ןואגהל דכנ ינשה רצמו ,ל'ז ח"בה עזגמ רטוח
 ,רעצינמאק לאומש ה"ומ ןואגה ברהב רעצינמאק דוד ה"ומ ןואגה ברהב
 דכנו א"שרהמ וניבר ןואגהל דכנ היה לינה לאומש היומ ןואגה .ברהז
 היומ ןואגה לש ונקז ויבא ,בובל ק'קד דיבא המלש וניבר ןואגה ברהל
 ךיא רבחמה ברה ןב רפמי םש המדקהבו .גרובסערפ ק"קד ד"בא קחצ*
 תימואתפ התימ תמו ,םיקסופו ס"ש לע םישודח םירפס המכ רבח ויבאש
 ןידמ לע םש בשוי ותויהב םש בובלב ריעל ץוחד דיגמה ברה .תיבב
 ד"בא היהש הז המלש וניבר אוה ימ םש איבה אל לבא ,שייעיז
 : וירבד תא אלמאו וירחא אבא ינאו ,םש זריה ןמז הזיאבו ,בובלב
 ןהכה ןואגה ןתח היה יול תיבמ שיא הז המלש וניבר ןואגה ינ עד

 א"מרה וניבר לש ופיג אקארקמ ליז ףסוי תיראש לעב לודגה
 השלשמ דחא אוחדו ,ףירח המלש יבר םשב ונמזב ארקנ היהו  ,ל'ז
 לע שדח רוא ורפסב אקארקמ רענכאב םייח מ'גה רכזש םלועה ידומע
 ןושארהו ,ו"צש תנשב ורפס תספדה לע ןתשלש ומיכסהש ןינהנה תכרב
 ה"ומ ןואגה היה ישילשהו ,חיבה לעב שיקריס לאוי וניבר ןואגה היה
 םתח ףיוח המלש היומ ןואנהו ,ליעל ונממ ונרברש שקנמלק וחילא
 דיריב  ל"גפ ל'ז קחצי היומ א"אלב המלש םאג, םהינש ןיב םש
 ןב עשוהי ה"ומ ןואגה ןמזב םש בובלב ריבא היהו .ש'עי .,'ןילבול
 היה םנתוחמו ,םש בובלב דיבא כ'ג היהש המלש יניגמ לעב ףסוי הייומ
 םג רשא יחרזאה ןתיא תיוש לעב ןהכה ליצנערש םהרבא ה"ומ ןואגה
 רדסבו ,עדונכ אוהה ןמזב םש בובלב ותרות רואב עיפוה ליז .אוה
 הז המלש 'ו ןואגה תא םש איבה שידראמ םש ןודנב ולש ןיטינ
 בתכ ,שילאווח םש ןודנב םישנה תומשב םש דועו ייינתוחמ, םשב
 ינתוחמ םיפולאה ימע ומיכסהו הבושתב יתכראהו ,הפ ונבתכ ןכ
 המלש ה"ומכ ינתוחמו ,(המלש יניגמ לעב אוהו) ויצי עשוהי רירהומכ
 "ו "ציו ש"גמ לעב עשוהי מ"גה לע .בתכ הנחו .שיעיו .,יליז ליינס
 ןושח ויכ רטפנ ם"שרהמ ןואגה יכ ,יל"ז, -- ל"גפ המלש מ'גה לעו
 ח"ת בא ז"כ אקארק הפ רטפנ שיגמ לעב יירהמ ןואגהו ,קיפל ח"צש
 ןואגהל  ןיטיג ביט 'סב הזמ הארו) ,הפ ק"חה סקנפב שיימכ יקיפל
 םישנה תומשבו ,ד"מל ק"ס 'מ תואב םישנא תומשב תוילגרמ ז"רהמ
 ד"בא היה ל"גס ש"רהמ ןואגהש ונרכז רבכ הנהו ,(ד'קס יח תואב
 םא ילצא קפסב רבדה ךא ,ש'גמ לעב יירהמ ןואגה ןמזב םש בובלב

 גהנ



 יפוי תלילכ

 עשוהי טינהש עודי רבדהו .ריעה ךותב וא ריעל ץוחב ותואישנ גהנ
 ריאמ היומ ןואגה היה ונמזבו ,םש ריעל ץוחב בובלב ד'בא כ"ג היה
 ןמיסב יחרזאה ןתיא תיושב ראובמ הז לכו ,ריעה ךותב דיבא ליז קיז
 ר"קס ץ"יש תואב םישנא תומש ןיטינ ביט 'סב ונממ קיתעהו) ,ב"מ
 םירהמ ןואנהד הימק עלקיאד אדבועב ,(אנכש 2 םש תודוא
 ה"ומ םינואגה וצרו ,'א טנ רדיסש ,ריעה רותב דיבא היהש ל"ז בובלמ
 אירהמל ם"והמ נתכו ,ולפופל שליצנערש םהרבא ה"ומו עשוהי
 לעב ףסוי ה"ומב עשוהי מ"גה אוה) ריעל ץוחד ןואגהש שליצנערש
 שליצנערש אירהמ ול בישה הז לעו ,'וכו אגרנ 'יב אדש (המלש יניגמ
 ותנושתב הזב ךיראהו ,הז םעטמ טגה לוספל הז ןידל ןווכ אוה םגש

 ליעלו ,הז ןודנכ ש"ארהמל עשוהי טיגה תבושת כ"ג םש אבוה דועו +
 = ו ן המ ןטק -- ןכ םג םש ןוילנבי קיתעה שיארהמ תבושתב הזמ
 רישכהל יואר קחדה תעשבד הז ןודנב ליז ם'רהמ ןואגה ול בתכש
 םג ול בישהו ש"ארַהִמ רזח בושו ,יריאמ, ומש םתח ףוסבלו ,הזב
 טינהש תויהל לכוי ,תאזה העצהה ירחאו .ןיטיג ביטב שיעיו ,הז לע
 ,ם"רהמ ןואנה םדוק ריעה ךותב בובלב ד'בא בר היה ל"גס המלש
 ץיאו ,שינמ לעב יירהמ ןואגה םדוק םש ריעל ץוחב ד'בא היהש וא
 ת"וש רפסה תעכ יתציחמב יתא ןיא יכ ,הז רבד תעכ עירכהל ידיב

 קל ןנובתהל שליצנערש אירהמל ןיטיג רדסה אל םגו ,יחרזאה ןתיא
 : טרפו טופ לכ םכותמ

 הינהש ונעדי רבכ ,ל"גס ףירח המלש היומ ןואגה לש ויתודלותמו
 ןתח היהש לז קחצי טיגה אוהו ,ותומכ ןב וירחא

 קיס 'ט תואב םישנא תומש ןיטיג ביט) ל'ז אישרהמ וניבר ןואגה
 טינינו םינב לשלתשנ ונממ רשא .(ר'קפ 'ח תואב םישנ תומשבו ,'ל
 קחצי ה"ומ ןואגה דע ,רוד רחא רוד הרותה ירידאו רודה ילודג םידכנו
 דארכמ תוילגרמ ןמלז ה"ומ ןואגה דעו ,גרובסערפ ק"קד ד"באה ליז
 לש ונקז יבא רעצינמאק לאומש היומ ןואגה דעו ,(םש ןיטיג .בימ)
 "לע קחצי חיש 'פ לעב בובלמ ל"גס קיזייא קחצי היומ גיהואמה ברה

 : הזב ידו ,ליעל ונאבהש הרותה

 -----<6.6% )20 ש0<----
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 גמ יפוי תלילכ

 ןואגהו .בובל ק'קד דיבא ,גרובצלאז םלושמ ה"ומ ןואנה .ד
 ןילבולמ םירהמ ןתהו ץעג | םוקילא היומב  ףסוי ה"ומ

 .וירחא םש ריבאה

 ,המלש יניגמ לעב ףסוי היומב עשוהי היומ ןואגה תעיפנ ירחא
 בובלב ריעל .ץוחב טירלו דיבאל ומוקמב לבקתנ ,בובלמ

 ,יזנכשא םהרבא היומב גרובצלאז םלושמ היומ הלוגה רואמ ןואגה םש
 ןמיס ב'חב המלש יניגמ לעב ןואגהל עשוהי ינפ תיושב רכזנ אוהו
 בולסרעי דיריב הנוגעד אתוירשב רבחמה ןואגה םע םש םיכסהש גיג
 םשו ,(א'ע טיי ףד) ב"ח שדוק תכצמב רכזנ ןכו ,קיפל 'ת תנשב
 ה"ומ ןואגה םע דחיב רחא ןיד קספ לע םתחש להקה םקנפמ קיתעה
 ב"י יג םויב בתכנ ,ל'ז ןושמש ה"ומ ןואנהב ןיפארג סומינולק ןרהא
 ,ק'פל הית תנשב ינשה שדחל ינימשב רטפנו .קיפל תאזב תבש
 םש ריעל ץוחב דיבאל וירחא לכקתנו ,(ד"ל ןמיס א"ח שדוק תבצמ)
 ,ןילבולמ םירהמ וניבר ןתחו ץעג םוקילא ה"ומב ףפוי היומ ןואגה
 ןואנה םע םיכסהש כימ ןמיס ףוסב קרצ חמצ ת"ושב רכזנ אוהו
 כ'ג אבו ,קיפל חית תנשב שינ ק"קמ תונוגע יבד אתוירשב רבחמה
 ו"ת תנשב הנושארה הפפדהב ד"וי לע ךישה .תספדה לע המכסהב
 :(ג'מ ןמיס א'ח שדוק תבצמ) .ק"פל ביית ירשת 'ב רטפנו יקיפל
 םגש וניאר הנה ,גרובצלאז םלושמ 'ר ןואגה תודלותל ענונש המב

 ןהכה םהרבא מ"גה ימיב םש בובלב ותואישנ גהנ הזה ןואגה
 תיוש הברה הזל הז םיצירמ ויהו ,יחרזאה ןתיא ת"וש לעב שליצנערש
 ןיטינ רדסב ןינע בורב םירבדה ואב רשאכ ןימיג ינינעב  תוקיפמז
 םישנא תומש ןיטיג ביט 'פב םהמ תצק קיתעהו שליצנערש א"והמל
 וירחא חינה םג .שיעי שוקי הנוכמה בקעי םש ןודנב היקס " תואב
 דחאו ,(5 הלודגבו הרותב םילודג םידכנו םינינ םינב םלושמ 'ר ןואגה

 וינבמ

 ףנ5 ןפיסכ ,ספד 5םע לכפס טולקפכד וסיתפע 'כ נ"סלס למ םקנפבו (6
 קוכעס .תכנכ5 לרייפ םכנ .סריכגס םיכנכרסס סש 65עכ ,סיסלפו

 סַתַּכ 555 לקללק ק'ק ספ סתליד סוקע כייס5 סעכק ,5"ז סלוסע ס"וע ןולגס

 יקסעכ פנפוכו תלסוכ ספיסו ,יזנכס5 ליינס לסועש ס"וע ס:עכס ןי5קס סכתסל
 תולוומס



 יפוי תלילכ

 ןותיחה רשקב אב רשא ליז לירבע םהרבא היומ לודגה ברה היה וינבמ
 ןתח) ןהכה אנכש םולש היומ לארשיב דיגנו רש  ריבגה ברה םע
 הפ ריעה גיהנמו רודה סנרפ היהש (המלש יניגמ לעב עשוהי :מ'גה
 ול היה אוהו ,(הפ ק"חה םקנפ) הימת תנשב רטפנו הנידמהו אקארק
 ונריעב אצמנ םויה דועו .הפ להקה יסקנפב רכזנכ ,ןנבר ןינתחו ןינב
 םיעדונה וינבמו ,ומש לע ך"שר םשב םיארקנה תורקי תוחפשמ הזיא
 ךישר עשוהי טיגהו ,יתבר אנבוד קיקד ד'באה ןהכה לאומש מ"גה :םה
 םנ ,(הפ ק'חה סקנפ) היצת תנשב רטפנו אקאוק ק"ק הפד ד"בר
 התיה ויתונבמ תחאו ,םיניוצמו םילודג םינבר ויה ויתונב יחקול וינתח
 םהרכא היומ ג'הרה ןב לירעמש הירמש ה"ומ גלפומה ברהל האושנ
 תפ ותריד עבקו ,ל"נה גרובצלאז םלושמ היומ ןואגהב בובלמ לירבע
 < ה"ומ לודנה ברה תא ול הדלי איהו  ,(ד"מת רייא 'ג .רטפנו) אקארק
 בל ןב יירהמ תוכלה ישודח 'ס רואל איצוה רשא אקארקמ ביל הדוהי
 תנשב ףרארסרעמליוו . סופדב עיפב ךרכב ס"שה תותכסמ הזיא לע
 םופדל אבוהש, :םש רפסה רעשב שרופמ אצמת הז לכו ,ק'פל ט"עת
 לודגה ברה ןכ הירמש ה'ומ חונמהב ביל הדוהי ה"ומ ינרותה ףולאה י'ע
 ,ל"צז םלושמ ה"ומ םסרופמה לודגה ןואגה ןב לירבע םהרבא ה"ומ
 הדוהי 'קה,  :ופוסב םש םתח םש ותמדקהבו ,"בובל ק"קד ט'רו רבא
 ןואגה ןתח אנכש ה"ומ םסרופמה דיגנה ןתח הירמש ה"ומ חונמהב ביל
 לינה םלושמ מ'גהל דועו ,יויצי אקארק ק'קד מירו ריבא עשוהי היומ
 אוהו ,וברקב ומשו הלוגה יניע רואמו םינואגה ןואג היהש דכנו ןינ
 ץיורוה שיא יולה קחצי מ'גה ןתח) ל'צז ארגיא םלושמ וניבר ןואגה
 לבקתנ כ'חאו ץינמסימ קיקב ד'בא ותודליב היהש ,(ו"הא ק"קד דיבאה
 דכנו ןינ : אוהו ידובכ ותחונמ םשו ,גרובסערפ ק"קב מירלו דיבאל

 ט"גה

 תיכככס ספכ ,קייפכ ז"פ לוכ6 סייכ 'ד סוינס סש קקכפ3 ססרכו ,ספ תוסווכס
 קסני 'כ רילפ סססש דספ כוס לטס סנפע דכלכס סכעטו ספד דיכס 56 כ'נס
 ןמ עיני סלס סז סיטס סלעי ספנס ע"5 סנייקפסו | ,ןיכ *כ35 ססכ35 ריב

 קסוונפ ןע כ"ג ססלנ סם סז לסלשמ ןעיסנו ,תקפ סטולפ ף5 קזיס סוס

 ירגכ לכס יקיפל טיס כר5 ז"ט יו סויכ סידפ ינפכ | לינס .םיכנכס סתסעש

 פסועס '2 ןינקס סכסס 5 ןפכ לכס סילקי סילפס ללסו ס> םיס תודועקס
 -- :למס סכתסל לכס ךייס ספוע לקללו ,סכ5ט תכותנ יזנכספ :יינס



 דמ יפוי תלילכ

 וניבר ת"וש ורפס רעשב רכזנב ,ל"נה המלש יניגמ לעב 'עשוהי מינהל
 מ"גה לש ותב תב ותדכנו ,אשראווב בורקמ ספדנש ארגיא םלושמ
 רודה ראפ שישיה ןואגה ברה ידידי תשא איה ,ליצז ארגיא םלושמ
 לילגהו בולסינאטס .קיקד ד"באה י"נ ץיורוה שיא יולה םלושמ היומ
 ישפותו ץרא ידבכנ םלכ וינב ינבו וינבו ,יאול רב תיוש ם"חמהעב
 ונתנידמב ןידמ לע םיבשויו םירקי םכירפס ירבחמ םג םהמו  ,הרותה

 -- + ויחי םהילע 'ה לארשי תולהק המכב
77-1707406 00- 

 בובל קיקד דיבאה קיז םהרבא ה"ומב ריאמ היומ ןואגה .ה
 ףךיעה:ךו תב

 היומ ןואגה יכ םימדוקה ונירבד ךשמה ךותב הלעמל ונאבה ךבכ
 ריעה ךותב תונברה רתכב שמיש ק"'ז םהרבא ה"ומב ריאמ

 ה"ומו המלש יניגמ .לעב י"רהמ םינואגה תשלש ןמזב םש  בובלב
 םה םג .ושמיש רשא ץעג םוקילא היומב ףסוי ה"ומו גרובצלאז םלושמ
 הז רחא הזב םש ריעל ץוחב תונבוה רתכב אוהה ןמז ךשמ לכב
 קיפל ריית וילסכ 'כ רטפנ יכ םלכמ רתוי םימי ךיראה ק ז ריאמ .מ"נהו
 רוא ,ורוד ימכהו ינואגמ דחא היהש בגשמל עדונ הזה ןואגה םג הנהו
 רדש ש גמ לעב יירהמ ןואגהש דע  ,ורואל ותואי םיבר רשא ריאמה
 ומע םיכסהל ונממ שקיבו .טיצש תנשב ןילבול דיריב הימק היקספ
 ידומעו רודה ילודג תוצרא עבראד דעוה ינואג תרבחב הנוגעד אתוירשב
 ,ל"גס ןמפיל היומו .ןגזופ ק"קד ד"באה שלדנעמ 'ר השמ היומ םלועה
 םוקמב םג ףאו ,וניס ןמיס ביח עשוהי ינפ ת"וש) .טיוי 'םות לעב
 ותעד לע וירבח ודמע אל רשאכו  ,ותונתונע אצומ התא םש ותלודנ
 םינואגה וירבח וצרו ,םש בובלב רדיסש דחא טג ןודנב ,ריאמ 'ר לש
 םהל בישה זא ,ולסופל ןהכה שליצנערש אירהמו ש'גמ לעב י"רהמ
 ינפמ ותער לטבמ אוהש הריתי הונעבו ךר הנעמב ,קיז ם"רהמ ןואגה
 הזמ האר) ,ורישכהל יואר קחדה תעשב פ"כעש דדיצ בושו ,םתעד
 הזב קיתעהש המ ד"קס ןייש תואב םישנא תומש ןיטיג ביט רפסב
 תודלותב ליעל הזמ יתוריעה רבכו ,(בימ ןמיס יחרזאה ןתיא ת"ושמ

 -- :ל'ז ףירח המלש ה"ומ ןואגה
 עדו



 יפוי תלילכ

 ,הרותח ירידאו רודה ילודג ובינבל כ"ג הכז קיז ם'רהמ ןואגה יכ עדו
 נ'הרה היה ינשהו ,ק'ז םהרבא ה"ומ ןואגה היה רוכבה ונב :םהו

 החרז הלא השלשו .יכדרמ ה"ומ .גיהרה היה ישילשהו ,לאומש ה"ומ
 םירהמ ןואגה ןקזה םהיבא יניעו ,םש בובל ריעב כיג םתרות שמש
 התריד "יה רשא לידארפ תרמ הריבגה איהו ול היה תב םג .תואור ליז
 םקנפבו) ,קיפל ביית הירד 'ב םויב היבא ייחב הרטפנו אקארק הפ
 ד"בא ו'צי ריאמ ט"גה תכ לידארפ הבושחה השאה תמשרנ הפ ק"חה
 ט"נה ורוכב ונבש .,יתאצמ ק'הפ להקה סקנפבו ,(בובל קיקד מ'רו
 שילאווח תרמ הריבגה תא ינש גויזב השאל ול חקל ליינה ק'ז םהרבא
 רשא תוקומע הלגמ לעב אקארק ק"קר טיר 3 ן"רהמ ןואגה תב
 רוש םייח ה"ומ ןואנה ןב רוש שריה יבצ מ"גה תשא הלחתב התיה
 טפדנש םייח .תרות 'פב הנטק המדקה כ'ג רבח אוהו) ,םייח תרות ת לעב
 הבחמה ןב יבצ םאג, :םותחה לע אבו הנושארה הפפדהב אקארק הפ
 ןואגזד ןתח רוש שריה ארקנה רוש םייח םהרבא היומכ לודגה ןואגה
 ומכחמ היהו ,('ה"הללז- אריפש ןתנ היומכ אקארקד ד"באו טיר לודגה
 היצש טבש  בייב וימולע ימיב הפ רבקנו רטסנו אקארק ק'ק ילודגו
 ותנמלאו תחא תב וירחא ריאשה ותומ ירחאו ,(הפ קיחה סקנס) ק"פל
 םש בובלב ויתחת הבשיו ,ל"נה ק"ז םהרבא ה"ומ ןואגהל תאשנ
 ויתונש יצחב אצוה םג רטפנו ,הזור המשב תחא תב כ'ג ול הדליו

 םיחאה ומק ואו ,ק"פל ה"ת תנשב ל"ז םירהמ ןואגה ויבא ייחב דוע
 ל"גה ק'ז םירהמ ןואנה ינב יכדרמ היומו לאומש ה"ומ לינה םילודגה
 טינה םהיחא תנמלא ליינה שילאווח תרמ הריבגה םע רשפב וסנכנו
 הל ונתג הז דבלמו ,התבותכ תעבשה לע הל ורתיוו םהו ,ל"ז םהרבא
 הדלי רשא לינה הזור הנטקה המותיה תבוטל םיבוהז תואמ שמח דוע
 ל'גה הנמלאה הריבגה הבייחתה הז דגנו ,ל"נה ןואגה םהיחא הלעבל
 הלודינכ לפמל םנו ,רכש ילב םנחב הזוו הדליה התב תא קינהל
 םינברה םיחאה וחקי ,םינש 'ה תולכ ירחאו ,תופוצר םינש 'ה התיבב
 הז לכ) שיאל אשנתש דע םתיבב לדגתו :םתיבל הדליה תא לינה
 טורקאלד 'יתתמ היומ ןואגה ברה י"ע בתכנה ,הפד ןשיה סקנפב יתאצמ
 הפ ד"בא היהש ם₪"וי 'סות לעב ןואגה ימיב הפ אזרמ ארפס היהש
 השענ % תודע ןורכז חסונה קיתעה ח'נקת ייסב םשו .אקארק

 בובלב



 המ יפוי תלילכ

 םש םייק אוהו הזה תורשקתה ןודנב ,םש הלהקה ינמאנ י"ע בובלב

 :(5 םידעה ידי תמיתח

 אקארקמ יקלעז הדוהי היומ ןואגהב ץריה ילתפנ היומ ןואגה .ז
 .ריעה .ךותב בוב ל קיקד וש

 ךיראה ,ל'ז ק'ז םירהמ שישיה ןואגהש הלעמל ונרוכז רבכ נה
 םלואו ,ק"פל ד"ית תנשב הבוט הבישב רטפנו םינשו םימי

 ילואו ,ןכל םדוק םינש הזיא תונברה לוע וילעמ קרפ רבכ הארנה יפכ
 תמחמ 0000

 ג"סלס קיפעס ספט ח'לקפ ןעיסנ ספ לסקס סקנפע סז3 קיפעסכ יתיארו (0

 סס 2ונ53 ססעכס קרםפס כפכ ,5פע ל-פס טורקפכד 'יתפע סיוע
 תכע  סכיננס | סתפינ | ןיכו ליז | קיז קילפ "גס יככ סיפול6ס סיסלס ןיכ
 סתיסש תודע ןולכז :סש ל"זו קיז ססל35 "גס ססיס5 פכעל5 םיללוומ
 ולכש ךיפ ,קייפפ ס"ס טנט םדוסכ סיעי נ"כ סכסי דחסכ עימ סירע ונינפב

 ס"ופ | ןולגס יכ3 יכדכפ ליילסועכו לסועש  לייססונכ סיפולפס סיסלס ונינפמ

 סיס ל" סקכ35 כ'כסועכ ןולנת ססיק5 לשם סכנמלסו ,דסל דנמ ,וימ* ליפש

 סידע וכילע ווס וכ5 וקעפו ,יכסס דלע כ"ז ןתכ סיוע ןולנס תכ םיללוומ לע

 תוכז לס ןוסכ לככ סז לכעס ונפכו םייפ ג'ק וכפלע דס5 לכע ונקו סינעסכ
 סילודנס סיסלס וקפיוו ןוטלככ ,ל"זח ןוקפל ליעוע לפויס ןפול לכנ סכ יופיו

 כשל ל": ןולנת סלעכ יסכש סגו סתנופכ תענסס לע "כס סכעללסכ םימס

 ונייקסכ סנ ,קעונסס לע וענפ* לכ  ולדגיס ף5 סכופלכס ופסל ופ סלמ*
 סיסול לע םילופ סינוס תולע סשעפ סדי תקתפ סיכסלו 5יפוס5 סיפסש
 ןולגסל | םיללווק םלע סדלי | כשל 'יקמ סזוכ סנטקס סלעכס סעופיס םנוטל

 סגו ,לכס יל סנס3 סדליס 6 קיכסמ סכייפתס :'כס תיכנלסו נינט "לס
 וסקי סינס 'ס תולכ ילקלו ,סינס 'ס דע סיתוכלטלס לכ3 ךכ רח5 ספדנפ

 פסנתס רע 05565 לדנופו ספיכפ לנס סדליס 5 לנס סילודגכ סיכנכס סיפפס
 לסכד לנעכ ליעכ םלופנוו כופכד 60 לכ לע  סידדנס יילסע\ לניכקו :(םיסל
 ספ םעש ל'ז לופס סיוע 553"5 ןועעס ספג .סייקו לילס לכסו 'י3 סינקינול
 וקיתסמ ססכנל סשע סלכו ,כונכ ק"קד 0םע 5רפס גיל סרוס* סלנו ,5

 :"ף"5י סקפכק ק"ק ספד 65 לפס .טוקקלכד



 יפוי תלילכ

 אבלו תאצל ודיב תלוכיה דוע היה אל וחכ תושתו ותנקז תמחמ
 החממב רחנו ,םש בובלב רובצה תדובע אשמ לוע וילע תאשלו
 ונאצמ ןכלו ,שפנה תודרט ילב הדובעה לעו הרותה לע תבשל הננאש
 רחא לודג בר ריעה ךותב םש בשי רבכ ק"פל טית תנשב רוע יכ
 הדוהי ה"ומ ןואגה ןב ץריה ילתפנ ה"ומ ןואגה אוהו ,ד בא רותב
 חיבה לעב לודגה וניבר לש ותב ןבו אקארקמ יזנכשא א"יזמ יקלעז
 קיתעהש ,(ב'ע ט"י ףד) ב"ח שדוק תבצמ 'סב שרופמ אב הז רבדו ,ליז
 ןואגהו ,ק"פל ט'ת זומתב הרשעב בובלב ;רשענש ןיד תיב קספ םש
 הדוהי היומ ןואגה ןב ץריה ילתפנ םאנ, :םותחה לע םש אב ל'נה
 כיג רכזנ םש ןיד קספה ךוזרבו ,"בובל הפ ריעה ךותד ד"בא יקלעז
 מ'גה אוהו) ,יינ ףסוי ה"ומ ר"באה ןואגה וניניע רואמ ףוריצב השענש
 בוכלב ד"בא זא היהש ןיקבוקמ םירהמ ןתחו ץעג םוקילא היומב ףסוי
 מ"גה לש הכצמה חסונ הז יפל אופא אלפיו ,(עדונכ םש ריעל ץוחב
 קקחנש 'ג ןמיסב םש שרוק תבצמ לעב קיתעהש הז ץריה ילתפנ
 ה"ומ ןואגה ברהב ץריזר ילתפנ ה"ומ ןיידה ףולאה ה"ה, :םש וילע
 בשי  אלש שרופמ ירה ,יק"פל ט"כת הכונח תאז רטפנ יקלעז הדוהי
 ןיבי קיכשמו ןיבמ לכ םלואו ,דבלב ןייד רותב קר דיבא רותב םש
 בתכנש םיניירה סקנפ לע רתוי ךומסיל שי הלא ומכ םירבדב יכ ,הדויו
 ,הנומאב ותכאלמ תושעל דמועו עבשומו ,להקה ןמאנו החמומ רפוס ייע
 וגיארש ירחא הנהו .דירומ אלו הלעמ אל הזב הכצמה חסונ לבא
 קיקב רבא היהש מ"ת תנשב ליז ץריה ילתפנ מיגה ע"א םתחש
 הזמ ונל עדותנ ,ט"כת תנשב היה ותריטפ ןמזו ,ריעה ךותב בובל
 היהש בהז ירוט לעב ןואגה וניבו םע םש בובלב רחיב כ'ג היהש
 ירחא םינש הזיא םש ריעל ץוחב בובלב ריבאל לבקתנו ,ותרוד לעב
 .עדונכ ב"ת תנשב רטפנש ץעג םוקילא היומב ףסוי מיגה תריטפ
 לעב קיתעהש דחא ןיד קפפ ףרותב ןכ שרופמ רבדהש יתאצמ בושו
 ק'קמ אדבועב ,םש להקה סקנפמ (ביע 'כ ףדב) םש שדוק תכצמ
 היומ ןואגהל ריעל ץוחב בובל ק'קב תיב זא ורכמ רשא ,אווקלאז
 ןכ םג םש ד"ספה םייקתנו ,יקלעז הדוהי היומ ןואגהב ץריח ילתפנ
 בא םחנמ ז"כ םויב םש םתחו זיטה וניבר לש ותמיתחו ודי בתכב
 -- :יה'חללז לאומש היומ ןיצקה א"אלב ןטקה אוה דוד םאנ, קיפל ר'כת

 המו



1% 

 ומ יפוי תלילכ ,

 א"יזמ יקלעז הדוהי ה"ומ ןואגהש עודי רבכ הנה וננינעל עגונש זמ
 לודגה וניבר ןואגה . ןתח היה ץריה ילתפנ מינה יבא יזנכשא

 ד"במ דחוימה דחאו ,ונמזב רודה ילודגמ כ'ג חיהו  ,ליז ח"בה לעב
 המלש יניגמ לעב םינואגה ימיב אקארק ק"ק הפד אתרק ירוטנ לודגה
 ןואגה םע אדח אתווצב ןידב בשי בורה לעו ,בוט םוי 'פות לעמו
 םע דחא ןמזב אקארק הפ טיר היהש המלש יניגמ לעב עשוהי .ה"ומ
 ינפ תיושב אמגודל האר ,שיוי 'סות לעב ל"גס ןמפיל ה"ומ 'ןואנה
 תחא הנוגע ןודנב יס ןמיס ב'ח 7 יניגמ לעב ןואגהל) עשוהי
 וילע תודע הבגוהו ,גארפ קיקל ועסנב הלעב עבטנש אקארק ק"קמ
 ןודנמ היכ ןמיסב םש דועו .ק"פל ג'ת ל ג"מ 'א םויב אקארק הפ
 'ה םויב הפד לודגה ןיד תיבב .אקארק הפ תודע הנגוהש "א הנוגע
 הדוהי םאנו ,עישוי םאנ. :םותחה לע ואב םהינשבו ,ק"פל ז"ת/ ןויס "י
 הדוהי מינה חנהו .ןהכה שריה יבצ םאנו ,(5 יזנכשא א'יזמ ליקלעז

 יקלעז -

 ןולגס סע .סותמ יזככסס "יזע ליקכעז סדוסי ענק סש ןכ סנ יתל5ע ןכו (6

 סקנפ3 וקפענס סיכיד יקספ סל >ע סעלש יכינע לעכ עשוס* ס"וע
 ,5"ז ףסוי ס"וע ןולנסכ טורקפכד ייתפמ 'כ ג"סכס לפוסס י"ע ספד לסקס

 עפוסי עיינס לש וכיד תינע לכי קם5 דסל ןיד קספ סנוע טייככמ ןעיס3 סשו

 ?קס סלנג :סינס קל סט ועפחו ,קייפ5 ויפ ןויכ י"ק 'ו סו לוס םינע 3

 ,ס"קפ5ז קס כ"לס3 | ליקלעז .סדוסי סלכו | ,סייסללז ףסו* סיוע "503 טיסו
 כיג סס קפענ ו"כלמ ןעיק3 סם דועו -- .יזנכס5 "יזע ליקכעז סנוכפס

 ס"כ '| סוי: סקפכק ספד קנר לניד י3ּ ססכמ 3תועכ ססעכס דפ5 ר"ספ

 ,יזנכסס "יזע כיקלעז .סדוס* סלכו עיסוי ספנ כ"נ ועפסו ,ק"פל ות סקכנ
 עקז 5ע3 עדוכס ןולגס לוס) לכיפס כ"ז פיילסנ3 | ךליכ סיככ3  ספכו
 יוכיכ סוס ל'כס ליקלעז עיגס ע"ל ספקש סייז) ספס יכ עדו -- .(ךרי

 תלסתכו תיסילסס קלעס ףוסכ דועו  ,םיזנכסל סדנככו סקיתע תקל קקפסעל
 תיִכ תספספמ ונסלע לככ ק"פכ כ"5 תכסכ יססס ףכלע  תיעינלס סלנס
 סיכועדקס תוכקס לעו .סידכככעו ריעס ילודנע ויסש  ,עיירפפ ריע3 "איזמ)
 ככמ לזייפכיוו כיעכ כיס תכסכ סיסס לודגס דעוכ סעפס דוע וסדקתנ לט

 כיעב .ד"3ס5 ןיפש וכקתו ודעע ספ לם5 | ,מכסל פוכידע לש יסככפו יכודנ <

 תינ תלטעע ספ סידעועס סיככ ופ דיקי לע סלסכ לוזנלו קלתססל תפפ
 ,איזמ לסועס ס"וע ןולגסו ףוכלס סיעותסס םלכנ סע ל3 ,תרס5 ריענס ןיד

 ססנ



 יפוי תלילכ

 תנשב םדרמשמאב ספדנש ךלמה קמע רפס לע המכסהב כ'ג אב יקלעז
 . א'יזמ ליקלעז הדוהי היומ ןואגה תמכסה, :םש וילע בתכנ ק'פל ז"ת
 אוצרב ת"וש ול היה םגו (3 ,'ליז לאוי ה"ומ לודגה ןואגה ןתח יזנכשא

 בושו

 ,סס עידפפ ריעכ לסקס = סינותכ3 סלפ; סז רכדו ,ע"דפפ ק"ק סם

 ףדכ סט זיכקס תכסכ ?וויכקע טנס ןודכ3 רסיס לו6 יס3 כ"נ וכעמ קיסעסו

 !ך סרכעלס3 סז ירפסכ סו: ו סירכרס יפקפעס רנכ יכלו | ,:"ע 'ס

 סנוספ כ"ג סט קפדנס 'פ ןעיס ינסס טוס ת"וסכ 5עגודכ דוע סללו ,סש

 ןייוופ םכידעכ ןינכוטימ כיעכ ר"35 סיסש םייזע וסיתתע סיוע ןוסנקמ תקל

 סיוע ג'סכס 5ש ןנ5 תכלמּכ גייפ ןמיסכ רעלנ רפסכ פלעפס ןכו ,ד ית תנכ

 דינולס וסימפ ס"וע ניסכס ןכו ,ק"פכ "סמ תכסכ גפרפכ םייזע סייס ססע

 'נפכפ כופדכ ,יייכ ןיכוק 5יינטיכס יםודק כו65 5ילוקש כ"ז סייסכפו6 דוד ינס

 ק"קע 5"  כש5 סיוע כרס וסיכ5 סלג, :סשס וסעדקס ףוסנ ע"6 ספק

 : סנלסי דוע ןכו ,"ק"פ5 ס'5ס תכס3 ןייסדופ

 לפס לע ףינלופ ץכ6 יכופג ₪503 סזס ןולגס תעכסס דוע יתפלע התעו (3

 תגס ספיליכיוו םופד) תוכ5 'סע לע ביטסכ סשכ סנוכנס יכ5  תכסכ

 ךילקס ףוללס ןכ םכיס י5 ס"וע לכוקעס ןולגס 3:00 כנסס ,(ק"פל התיה
 לכסעס לע סש ריעסו ,5קסלק ק"ק יפכסע רליפ ךוט ןוסעש ס"וע םיטיס
 ק"קכ דיכלו יכ סיסש ללוי ס"וע לודנס ןולנס וכתוס ידיעכפ ינוטפע סיס

 ספג, : "ית תנסכ ס'קע סם לכו ,(ניז ק"כס כעכ | וכינכ לוסו) "סקסלק
 כיינ 53 ויכסלו | ,ייזככמ6 ליייזפ .ליקלעז | סנוכעס ליז קסלי כ"קס ןכ | 6דו*
 שכיוו ק"ק ךכד ולכנענ ןימס תכסע לע רזעינס קסעד לעכ ןולגס תעכסס
 6ריעז כזעיל5 סלכו :סש ספקו ,קטודקס ץכל5 עוסנל קייפל ת"כט תכסב
 יכדכע ס"וע ןולגס תעכסס סג וילמלו ,"יכ"קכ5ז דיקסק ללועס ס"ונ "3

 פועכסס ססלס ילסלו ,ק"פל "ית תכסכ ןכופ ק"קד ד'נ5ס ןקכס קסלי ריב

 קייקד דייכלס ןסכס ןוטלנ ס"ופכ ססעש ס"וע ןולגס תעכסס סס 53 סנסס

 ומנטעו ,סלופ יכפסכ יקנו ףיכמ לוסשו :סש לנסעס לע גתכו ,ירסרנוכיכ
 אלטק יכ סנכיעש ידירכ רפ5 ע"עו ,סכעסס 56 ליטקי לכו ,סרודסו סלונש
 ץלפ ידסופ  סיכסלס לע ןסנ6 ,6נעדי לכד סנעדיד אנא אמגאב אינק

 ,סלעל5 סירכזנס סיקסנועסו סילידפס סיכנכס :סעס לכס סלוע ידועע קפלס
 לצו ."קופרס .םיככ סזס לקיס לפסס תל פינסכ םדוק ססירי ועיכסס לם
 סנ יכ עדו ."כ"קלנז ןסכפ ןומרג כ"לסכנ ססעש ליעל ירכדוו : ק"סע לכ טז

 לס



 זמ יפוי תלילכ

 ,ז"טה וניבר לש וברו ויחא יולה קחצי היומ ףירחה ןואגה םע כושו
 יבוהא, םשב םש ותוא ארקו יה"ל ןמיס יולה יירהמ ת"ושב ראובמכ
 : שיעי .,'ו"'צי ליקלעז הדוהי היומכ דיבאו מיר  ןואגה ףולאה ינזרוחמ

 כ"ג ותודליב דמל ,היות בובל קיקד דיבאה ץריה ילתפנ ט'גה ןנב
 ותבישי עבקש רחאל םגו ,אקארק ק"ק הפ ,ל"ז חייבה וניבר ונקז לצא

 ול בישה ונקזו ,ליז חיבה ונקזל ויתוקיפפ לכ םשמ כייג ץירה .בובלּב
 תכחלו ,ן"ונ ןמיסב תושדחה ח"ב ת"ושב לכה ראובמכ וירבר לכ לע
 וניב\ בתכ רשאמ םעונ ירמא תצק כינ הפ קיתעהל יתיאר שדוקה
 הבהאו הלוגמ תחכות הז ודכנל םש ותבושת ףוסב חיבה לעב לאו
 הלאשה ד'ע,. :םש וירבד הכו ,ונב תא שיא רסיי רשאכ תרתוסמ
 ינפמ םוי םישלש רחאל דע ותלימ החדנש קוניתב ,תלאש רשא
 ןיתמהל ןיכירצד וא ,א"ל םויב רוכב אוהשכ ותוא ןידופ םא ,ותושלח
 הניא וז הלאשד : חיבה ול בישה הז לעו ,יוהולמש רחאל דע ונוידפב
 ץלוחה יפ תומביב) אוה ךורע דומלתו םינפלו ינפל אלו םינפל הכירצ
 םש ךיראה בושו וכו ןניחשמ אל הוצמ יוהישד םש רמאקד "מ ףד
 הכלהל םש וירבד ףוסו ,םיקסופו ס"שב = לופלפב | ליז ואנה
 יוהישד םושמ א"ל םויב דימ ותוא ןידופד אטישפ ריינבד השעמלו

 הוצמ

 יכ | ,ופלע לע דיעס לספכ קוס 5ענלכ ליככ סכעק ולכ סוס סיכמעס לש
 וכיכסועכ6 ₪ ס"וע ןולגס ןפוס) ןפכס סקעס וכיככ עדוכס ןוסנס לוס

 "תומש רפס, לודגס וקוכק ייע ךכפס לכ3 ועט ססרפפכ לם5 (ידפלנוליכע

 ריעס רסלכ יפעדק יפיקפע .סיסו | ,ןיטיג יכיכטכ לפרסי לכ יניע ריפס 0

 ןולגסל סס ביססס ט"ק ןעיסנ סנוססנ סילפל כעס לעכ ןופנס וילע

 תומש רפס ספ ססרפתנ לנכ יכ ךכומ 555 ךיקלסש, | ,וכיכסועכפ "לס
 .ליכפ "קסדס תעסנ ללס ףל ויכע ךועסכ :יופכ לש6 כ"ז ןוסגס ויעס לנסש
 ןייס םוס3 סיכפס תכלעע 5"דיס | ןולגסכ ייסיכודנס סשוכ כמ וכעע סללו

 וכפז יפכסו .יכולנ דנכ ךכ לכ ועלע ליפססש ךיפ וטיכי סכוככ ךיכיע זיכעו
 "פנס ליכק לפטקלו ע"מ 3שס -לוסו "יסכועס ידופע, ססש ססיכע 3תכס דע
 ,יסרתב = יפכיסוכעכ | ,יפפדק יפפיקמ ןיכ לכיס י6ע יזס למ ,ספעעו

 : לז .וכיכעז3

 ןכו



 יפוי תלילכ

 תוונס תכתכש המו: : ל"הזב םש םייסו ,(נ ןניהשמ אל הוצמ
 תכזרכש תורבסו תונוימד המכ ,ךי'לע ינא המת ,ןוידפב ןיתמהל
 ךניפלא ןכ אלו ,דומלתב רקיעו שרוש םהל ןיאו ,רותסלו תונבל
 רצקת הארוה הזיא דוע ינממ לאשת םא ןכ לעו ,יתציחמב תייהשכ
 ,דומלתה ןמ תלבוקמ היארו החכוה הזיא ךל היהיש אל םא ,ךתלאשב
 לאל יפכ אשא ןכבו ,'וכו וידבו רפסה לע הלעת זא ,םיקסופה ןמ וא
 מבש 'ה 'ג םוי שיקריס לאוי ,ךנקז לאוש הב ,ךימי ךיראתש ,ךרבתי
 הלא ומכ םיצרמג םירבדו .םש חיבה לעב וניבר ל"כע ,'קיפל ויצש
 ןכ םנ בתכ ,םיקסופבו ךומללתב רשיהו תמאה ד'ע דומלה רדס ןפואב
 ,טפשמ ןשוחכו דייב םירוטה לע חיב לודגה ורפסל ותמדקהב וניבר

 :רזעה ןבאבו

 סט ןולק5 םלמנוקכ ק"כק ןעיק3נ קרפ סע ת"ועכ ןכ סנ קספ ןכו (נ
 לסמל דיע ופופ ןיכע ג"סכ לכר ,ככסעס ןכ כיכ סדוסי ס"וע ןולגסע

 כנקעס ןנו .םייעיו ,סיפדק יכש תוככ לק5 דע לועכ ןכיססעד 66 סוי סיפכס
 ו סלכ לכ קדכ קעכ 'כ

 ןנוו3 סלכ וספדנ 5": קינס ונינכע "וס ילפס יכ ,ויעיכ ן

 תנטנ ץעכלק כיע3 תוסדקסו ,ז"כת תכשכ עירפפכ תוכופלכס | ,רסופע

 :קיפ5 .סיינקפ

 65 וז סנופתכ קיינס וניככ סזכ ועדק לנכס ערי לכ
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 חמ יפוי תלילכ

 בהז ירומ לעב ל*גס דוד היומ לודגה ןואגה וניכר תודלוח
 זבל  קיקדי סירא בש

 ירוטי וירובחב הלוגה יניע ריאה רשא םיולה אישנ דוד ןניבְר .8
 עצמאל ביבס דלונ ,ךורע ןחלשה יקלח העברא לע ,יבהז

 רשא ארימדאלוו איה ל ריעב יששה ףלאמ תיעיברה האמה
 בר היה ויבא .ויתובא תובאו ויתובא תרוגמ ריע איהו ,ןילהאוו לילגב
 יבאו ,יול תיבמ שיא לאומש ומש יארוקב הוצמו דיגנ ריסחו לודג
 עדונ ומש רשא שלאלצב קחצי ה"ומ אנברו אנרמ ןואגזר היה ונקז
 ריעב ד"באו מיר היה אוהו ,יארתרבו יאמק ?ר"ושבו םיקסופה ירפסב
 לארשיב הרות ץיברהל ואב רשא םינושארה םינואגה ןמזב דוע 'איהה
 ששה ףלאמ תישילשה האמב ןילהאוו אטיל איסורו ןילופ תוצראב
 היהש (א"מרה לש ובר) אנכש - ה"ומ ןואגה םע דחא ןמזב היהי
 מ"ר היהש אזיימריוומ ןמלק היומ ןואגה םעו ,ןילבול ק"קב ד"באו מ"ה
 שאר היהו םהירחא בימי ךיראה ליז אוה םלואו ,בובל ק'קב דיבאו
 ותאמ ושרדו ,דוככ ול וקלח םלכו ,ורוד ימכחו ינואנ - ןושארו
 רשא 'ע ןמיסב תושדחה הב תיושב הזמ האר -- ,הכלה וז יד רבד
 םש וילע וומאש המו ,זדנונע ןודנב ונממ תחא הבושת םפדג םש
 ,םירעשה אובמ לעב אנדווהמ אריפש ן'רהמו ל"שרהמ םינואנה
 וביתנ 'סב ןכ םג הארו יה"ע ןמיסבו א"ע ןמיסב םש םהותובושתב
 אריפש ןהכ קחצי ט"גה וילע בתכש המ גארפמ ל"רהמ ןואגהל םלוע-
 --,'מ קרפ ןושלה ביתנב םש תספדנה ותבושתב ןילכולמ םירהמ ןתוח
 לעב אקא רקמ ץיכ י"רהמ ןואגה ופיגו א"צ ןמיס הבושתב א"מרה םנו
 ,ומשל דובכ ונתנו 3 ירברל ודרח ז'י ןמיס ;דבושתב ףסוי .תיראש
 הבחרה ותעד תמכסה ונממ שקיבו הימק ויקספ ררש ליישרהמ וניברו
 לעב ןואגה ודכנו /- ,(ו"מ ןמיס ףופבו 'א ןמיס ףוס ל"שר תיוש)

 ירומ

 וכיבכ | ןיכ םוכיכ יככר פלק וקככע סיעיס לנכסכ סדוק ןעזכ יכ עדו (ל

 ,סיתנולפ 23 - סיס לכ /ש50953 'כ קפלי 'כ | ןופגק ןינו | ל"םלסנ
 ןודככ ל": םכ6כ53 קסלי 'כ ןולגכ יפע 76 לליט  דק5 ןיד קספ תוחומ

 כיכס לס ןע לכס ןועעספ יקייפ5 ו" תגםכ סיסס סםעעכ ליפולעל



 יפוי תלילכ

 8 . ויקספמ ןכ םג איבמו הז ונקז תואפת תוטעב דבכתמ היה יבהז יווט.
 . ריב קחצי 'ר ןואגה זיאא םשב ע"שה יקלח ירל וירואיבב תומוקמ 'דב
 = ,ביקס ג'יק ןמיס דיויבו ,נ"נק ןמיס ףוס ח"וא בהז ירוטב האר) ,לאלצב
 "  דבלמו .('ג ןמיס שיר טפשמ ןשוחבו ,ה"ל קיס ט'כק ןמיס רזעה ןבאבו
 .  ,יכדרמה לעו ש"ארה לעו סישה לע תוהגה תושעל ןכ םג אילפה הז
 ₪ ךרדכ 0

 : 82 ךכ לקלו ,סיכס 'ג ךסע לע ופוכסנ ףלט ןי* לוכע> תוסלס ודנ5 וכ
 סמ ליעס לס ןע לכטו סיכס ?גס ךוס ותכעול5 דכיו וכוכנ ת5 גישסו ןנוסל

 = לטפכו ,ספלסו ל"כס סינט 'נ םולכ רקלכ לע לס ןייס תכיכעע תוסכס תל
 | ,ק'קופ ר"וד פ"ע טפסעכ ועע דועעיס ןכולכ תפס ענמ ןועעסכ לנדס עדוכ

 "  זיע וסעו ,םכפלכנ כ קסיי סיוע ןולגס ינפכ ססיתוכעט עי5ס5 ססיכס ולקנו

 [ ןידקס ןולנק קספו | ,ל"כס ןולנס ססילע לוזניס סע לכ סייקלו רסלל ס"ק

 1 לכ סנו ,ףלט ןייס תכיכפנ תוסכס וכ ליזפסל ןכולל יוסעו ,ןועעס סע הז
 |[  םנוס לסלכו ,ןכופכ ריספי ןכ סנ ןופלקס תוכיכסע כתוי קזנ סכעסש סע

 | סלעסו ,זועו ףקופ לככ .וילע ניססל סנכס ,ל"טקסע ןולנק יכפל סז ןיד קספ
 . .'2 ןולנס סס ת5 ותנוסתנ רכז לכו ,ןכופכ סע סזנ ןידסט ךפס> ותנוסתנ

 " נפכו ,ופעס לכ ויכע ליעסו ,"הרומה, ססכ ולקק קכ | ,םוקיפכ ל"כס קסלי
 [ ידיסי ןד סיקס לע  כוקיפ רינע דוע ,סככסכו ןידכ סזנ קמפ 5כש רנכעד
 " םנסו ,קככ סטע 53 סוסו ,יריח* ןד יסת 35 ,ורעלס סיעכס יככד לע רנעו

 "  תוספדכ סלו ,םולודנ תונוסת '3 ללוכס כסלו לודג קלטנוק זייע ליטקסע רכס

 [ יכ6₪ :סייפע ספ ותנוספ ףוסכו ,ויכ ןעיפו סימ ןפיכ ל"סכ ת"וסכ תוסכו
 . ךדיעי םרדפס תי ילתוכו ,'וכו תוכזכו לילסכ קל נייסכ סתע תעכ יפלרקנ לכ
 = לם8 כעס וגל סכס דעס | ,רשי דיעכתס ירנד וכעליו | ,יתוכמ | יתונכ סע
 = רגיד ייסי ,סכלסכו ןידכ 55 וכלטיו לכיס יפ לכ ןכ לע ,וז סלכסנ יתכפס

 ,סיעדוימ זעוכפס דיספס דוס לוסו ,ססקס ןידס םדענ ,עסככ ןורק
 -- :!ליקול סעלש

 = ןולנס לודנס ןסכס 55 ,5קפכקל תלז ותכופס 15 סלס ל"םכסע וכינכ הנהו
 = עילכיו לכ: לוסט ססקנס סע ,ףסו* תיכלט לעכ ץ"כ ףסוי סיוע

 סלודנ סנופת לוס סג ןסכס ול כיסס סז לעו ,ספי ותעדס ןסככ ססינינ
 ותננט ו קיכוס ספו ,(ז"* ןעיס ףסוי תיללס יוס סספדכ ליסו) סנסלו

 םכפללנ קסני '2 ןופנס סע סזכ ןידססו ,סזכ ספי ןווכ ל5 לוס יכ ,ויכפ לע

 יכנס וסיימע ופנקר ןויכ יריסי ןד סיס סב ןקו ץדס לקיעב ןס רנר לכנ
 סידדנס



 טמ יפוי תלילכ

 ןירהמו ,ןילבולמ אנכש םיגה ומכ איהה תעב ורוד ינואג לכ ךרדכ
 יולה יירהמ ישודחב הזמ האר) ,עדונכ ליז א"מרהו ,ל"שרהמו ,אנדרוהמ

 תראפת רפסבו ,א"ע 'ו ףד זיע תכסמל וישודחב ליז ןואגה ודכנל
 תוכרב תכסמב ש"איה לע וישודחב (איע ט"ל ףד) קישרהמל לאומש
 --.(הדגהה חסונ ןינעב א"ע .ג"כ ףד םיחספ יפמ ביח ה"לש רפסבו ,םש
 אביל הדוהי ה"ומ ןואגה היקד ודי לע םימ קצי רשא קהבומה ודימלתו
 ןכ םג היהו ובר םוקמ תא אלמ ןווחא ןמזב רשא ליז ךונח יבדכ
 ל"רהמ םשב םיקסופה ירפסב ארקנו ,םש רימדאק ק"קב ט"רו דימא
 ספרנו ,('ע ןמיס ףוסב ח"ב ת"ושב הזמ האר) וריע םש לע רימדאלמ
 ול דועו .שיפ ןמיס חיבה ת"ושב הנוגע ןודנב תחא הבושת 'כ"נ ונממ

 הזיא |

 טרפ לככ סזנ ל"םרסע יכנר ככ רותסל ,סס ותכוססכ ד6ע ךירפסו ,סידדנס

 ןסכס יניכ .ספכפכ סיס 5כ זפו) ,םיכפ ול 5םכ פלו ,סיכוככ סילנד3 טלפו
 ותנוססנ וכלעכ ם'עכ ,ם50253 קקל 'כ ןולגת קזנ כפכ רט5 קספס ףונ

 תלפפ :יקרסש סנו :בפכו ודנכל ססכוסכ 53 טס וסנופפ םיקתכ ריעו ,(סש
 ,סינכס .תלע כע לכעס סכועס 85 םופת5 ,לליפקכ םסכו ,סלילעס ₪5 ךדופכ

 סלדכ יכיימ סשד ,תקדקד 55 5פלוס סופל יכוקפ ,ידיסי ןד "ספ 35 ולעפש

 תכענ םליפס סע סנו, :סס סכוסתס ע5ע5כ ו5 דועו ,'וכו "וקיילע ופכק

 ,תוכפופ5 .דכויו ,סכלסכ ךפספ ,קפי5ע ,תועס 'ד ןפכ םימ ,תנפכו ךדונכ

 ופכ יזוכניו רוני ,דוע כותככ יופכ ןיפט סוקפכ 'ד לש סט ,ינוס6 ,5קליטו

 תעמע :ןוטלס סזכ כ"ג סייס) סע סכוספס ףוסנו .'וכו ,"י"קזע3 טכפפש
 זעוכעס ססקס ןידס תדע3 סקל* ךכ קסופ וכיפס יעד ךרוככ ת5עע בפכס
 ינעע סוטפו ,קחצי לש ותדמ איה יכ דחפה תדמב רהזה ינוס5 ,סיעדויל
 קסני 0 ןולנס כע קזכ ףסו* תיכלש לעכ ןולגס תכוכו) ,"ןסכ ףסו* 90

 לט ותרסזלע .לככ דספי לכו לכיי 55 עייעו ,סזכ ל"םכסככ קספ לש 3
 לכו ,(כירו קסלי דספע .לסזסל ל"םכסנל וכ ם* לפויס פוס ךופסכו ,סזכ 5יטלסע
 דפע לוס סנו /'נ ןפיכ םילככ טפסע ןסוס כס: יכוטכ סרלקכ כ"ג סנופ ₪

 סעכ ססע ןידכש סלעסו 55552 "3 קפיי יכ ןוטנס וטקז לש וקדפ ןיפיל סש
 וסוכנקכ לוס ססקנ סיכיד ילעכס ויכפ5 ופנס לכד סושע יריפי ןד קיסע

 סנ קספ ןכו ,ןילדסכסד קייפ יעלסוכיד 5דנועע | סז5 .קי6כ "כקו ,טוליפכ

 :ס"טעיו סש כ"ז ק"נס וכינכ ןולגס וכתוס
 ויסודכותעעו 7



 יפוי תלילכ

 תנשב מירפפב ספדנש הדוהי תיב ךוניח תיוש רפסב תובושת הזיא
 -- !(םש המדקהב האר) ויצלח יאצוימ דחא י"ע ח'פת

 יחקול םינתח ינש ול ויה שלאלצב קחצי וניבר ןואנהל הנהְו .ב
 לודגה ןואגה אוהו ,בקעי ר"ב םהרבא היה דחא | ,ויתונב

 םינושארה הרשעה ןיב הנמנ רשא ,קאלופ םרבא 'ו םשב ארקנה
 שרדמה לע 'יפ הנוהכ תונהמ יס תספרה לע ומיכסה רשא םלוע ינואג
 תיראש לעב אקארקמ ץ"כ יירהמ ןואגה לודגה ןהכה םשארבו) ,זדבר
 םש שריחו .(5 אלמבול ק"קב דיבאו מ ר היה ז"לש תנשבו ,(ףסוי
 הנקת ו

 לייכ קפנ* וכינכ ןסס קפלופ סקכנפ לייכסוע ןולגס לס | ויתודלותמו (3

 ןיפפס יסלןיפ | רזויפכ רסס יכ | ,וכ5 עדוכ | ,5"'* 33
 לש5 קסניפ ק"קפ ליז ףסו* ס"ועכ כיל לדוסי ס"וע לנוקס ןולנס לס סיס

 לע סילעס3 עדוכ ועסו ,לטי5 תוכידע3 םוסודק תוכסק סעככ "לו ר"ל סיס
 סנק 'ש |: סו וייס ופדס לופכ סככ םינוסכ סכז למל סילקיס ויקפס יד*

 יו ,סיעכס יככר ססכ כ"ג לקקכנס סעכס תעד 'סו ,סעכס ךלד 'כו ,סנכפ
 לפסכ ופעדקס ףוסנו .סינכפ דונכ פו ,סכולכ תכופ יס סע סעכס לוקע

 כרס ןכ כ"ז ףסו* סיוע 553 3י5 סדוסי 'קס סלכ, :ע"5 סתס סעכק תעד

 ןופנפ עזננ .קסכיפ קייקפ | סייסכנז לעוול5כפ 3י5 סדוס* סיועכ ולוד לודנס
 קייועכ = לודגס ןופנס וכתסו רינרלכנ כיז = 55553 כ"'3  קסני סייועכ .ולודכ לודגק
 םפדנס סעכס סנק לפסל ותעדקס ףוסנ עיל סתס ןכו ,יכ'ז קפכופ ססלכל

 לע ינסויעו סליפס יספותע ויס ויקל ןכו ויס5 סג יק"פכ ג"גס תכסנ ל"רפפב

 תנק סם פינס ,(כ"פ כ"פ ףד) סיפ סדונעס כעס סעכס תעד ולפסכו ,ןידע
 ס"ועכ לודנס 3כס וקל ןכ 'יקיס דוד ס"ועכ 3009 עעסש סע סלות יסודק
 כוככ וטספפכ סידעסכס וילפסו  ,לויקנלז ק"קכ ונע ןייד "פיס לז ןפיככ

 ,(סס סעכמ פעד 'סכ ותעדקסכ ועלעכ דיעס לםסכ) ,וייס3ּ דוע לללשי תולופת
 ,סעעדו תונעועכ לופיעכ םיכוס לשל ,יד תפליו לסופו סנכס סיפל) סס יכ

 ,סלוטב כר סוסכ סיכפ לסנ 55 ותודיססו .ותקר5 לדונעו ,סינלכו סידיפיל
 ססיכפ לע ספופ םיכוסו יויכיעכ וכז 55 ויני לודס יגיסכעו ללקשי ילודג סנו
 ךלד סלוס סגו ,ס5ס לע דס ריעעסלו ,סלופס ןקק םעכסכ כנו ןיע וכפי יכ
 ,ססוע לוס סנועלכ יכ ולכ סעס וכעז ינולגו .סכוסס ילעכ לככ | ,סכיתכו
 סיוע לודגס לנוקעס כלס סנסל וכיכזס לנכו | ,סכסלכ ויככד לכ 5 וככקיו
 .(בייע .35* ףר3) .סכנק יניכע לע "סשסע לקקיו, ורפסכ גפלפע ספנע ןכ סשפע

 לתויו



 נ יפוי תלילכ

 המייקתנו ,ח"יש תנשב םדקמ דוע הנקתנש ללכה תבוטל תחא הנקת
 רשא ליז ח"בה לעב שקריס לאוי 'ר ןואגה ידי לע כ'ג כ"חא הנקתה
 ,('ד ןמיס ח'ב ת"וש) א'"סש תנשב םש אלמבול ק'קב ואסב לע בש*
 יבמ שיא יתמרה לאומש ה"ומ בידנהו ןיצקה דיסחה ברה היה ינשהו

 םינב ינש כ'ג דילוהו ,דחא םוקמב הלודנו הרות ול היה רשא יול
 ינשהו ,יולה קחצי ה"ומ ןואגה ןושארה ,הארוהה ידומעו ץרא ינואג

 תונידמ לכב הרותה ןרק .ומירה םהינש רשא ,יולה דוד ה"ומ :ןואנה
 ןואגהו ,םיאלפנו םירקי םירובחבו ,תולודג תובישי תקזחהב איסורו ןילופ

 קמועב שריח רשא וישודחב הכלהב םימכח יניע ריאה יולה קחצי "ד
 בישה רשא ויתובושתב םגו ,אילפהל דע תואיקבבו תופירחב ולכש
 ישודח, םשב וםיארקנו ןורחא ןמזב סופדב ואב המהו .רבד וילאושל

 יירהמ

 ופולכ5 סכז יכ זינס ס"לסע | ןולגק וילע כתכ לםל ם5 ססלפ קזע לתשו

 תכסנ, וקפש3 ולינסו ,םדוקס ליע סילםוליכ ךכלכ ןוקע ותולע ידע פייפפ

 כפס סויס יכפ5 'ד סקקס ןח, :סס ל"ח ט'כ ןפיס דועלתס תלענכ יסינכמ

 כוקפ ,ךכד ,םעד כע3 וירפסכ ססלופעס  לודגק קיכופס עיעוסל 3ל 6

 ספיליכיוו קייק ךרד ולכע ידע .ותופ ריכככ יתיכזס ,סעכמ סכקש סז ןקז ,קעכש

 ףסונ רפס םיפדסו ,סיכעלכ ויכיע ןפכ שש סנו ,3"כות לפרסי ץכ55 םולעל
 דק ידיכ 53 וז סיעם תכללע עלעלכנו ,לכסס לסועכ סיעכס יככל לש

 5סקםיכ סס5 כיפעו לולו ךלוס יתיפכ וכותעו ,קמכס העד רפס סז וילפסש

 ק"ק3 ודוככ ןכסע סיס ופלוס יעינו -- .ל"כע "וכו "סילרטט סע3כ6 תקיתפ3

 סס סיס וינסכ ס"כ '5 ליל ,קיפל ך"פ תכטכ ךל ,ןיייל תגיד יוופסוכ
 ייכסלע שפכ תופע םכסכ ולק לוסס סכילּכ ונקקכ יכ ,סידוקינ סכ5 ₪
 ותס5 סע סכפסס ךותנ טלעכ לוסו ,סלכיכו סלותכ סילודג סכלס כ"ג סכות3ו

 םיכ עכק כ'סמו /(סעכמ סנק "ש5 ותעדקסכ) סכ פיע סתופ לילק 'ק יכ ופנו

 ךכסו .קיכועו ןסכד סיס סג ,סינככ סלות ןינלס סטו ,קסניפ ק"ק3 וטלדע

 סייק .םקכיפו לסוע ילככד יד סע תופסקע3 םוקדכ עוקנו ךולק ריכ5 ליפש
 גלונעסו לכוע55 קייקכ ולוככו ,ןועמ כיסס סינלו ,350 ןפ | סיללויס סי 3

 סוליקככו םופילסכ לודנק 300 סע סש סיעופעס ול סיס ולפס סש םיפדסל

 סש3 כ"קל עדוכס ןולגס לוס) ,כקעי סייופכ םכיס י35ּ ס"ועכ תודיסקכו סלוּכ

 ,סס תוכקק 'נד ר"כלס קכסעיינ ןפלז סלסע ס"ןע ןולנס ןתס ,(י35 סכש
 סנוטכ5 ק"קד זיומקס לוס לודנק םלדעס םינכ | קוזקו קוככ לכ - ור* לטש

 רסס



 יפוי תלילכ

 יבחרו תומכה יטעמ םירקי םירפס ינש  ,"יולה יירהמ תיושו ,יולה י"רהמ

 4ר"כ ןמיסב חרא זיטב תחא הבושת כ"ג ונממ ספדנ ןכו ,תוכיאה

 פי'נ וירבדמ איבה ןכו זכ ןמיסב ד"י ץיטב תחא הבושת ול דועו

 זח"ב תושב תספדנה ז"טה תבושתב ןכו ו'ג ןמיסב טפשמ ןשוח זיטב

 יארתנ ינואנ ת"ושב תהא הבושת ול דועו ,ח'ע ןמיסב תושדחה

 איצומה די תחת םיבותכב דוע וואשנ ויתובושתמ הברהו ,'כ ןמיסב

 ליז אוהו ,םש קרמדקהב ראובמכ הדוהי תיב ךוניח ת"וש רפס רואל

 ,אמלעח ק"קב כ'חאו ,ותדלומ ריע רימדאל ק"קב ותרות רואב עיפוה
 תואלפנ ותוותב ונאוה דיסש תנשב וימולע ימיב דועו  בובל קיקבו

 תיב עבק רשא םוקמ לכבו .(ןילוח תכסמ ףוס יולזד י"רהמ ישודח)
 םנ היה אוהו ,זדברה םידימלת דימעהו לארשיב הרות ץיברה ושרדמ
 לינפ דוד היומ ןואגה אוהו ,ונממ'ריעצה ויחא לש קהבומה ובר ןכ

 ע'שה יקלח 'ד לע "בזרז ירוט, וירובחב םיכרה תא הכיזו הכז רשא
 רשא

 ספ סנכס תעד 'סל ותעדקקנ) סס סגיסיס םלככ זל דעע יפת ןולנת רם5

 ,קיסע .סימטוכי יככופכ 'ד ינפ5 ספ ךכסתסכ ססודקס ץל55 עפכ וי>* ףוסכו

 יקנו ףיקקס ןולגק לוקו ותועכ ןכ ויכקל םיכס כ"ז לוסו .דונכ ופסונע ספו

 יכונמ ריענ קסניפ ק"קכ כיינ סלוז סיס ותלות כוש לש5 ,כ"ז וסיכ5 סיוע

 'ן קלפ תנסס לעש "סעכמ תעדו ורפסנ סנפכ וינ5 סג וריכזפ רנכו ,ויכל

 ססלופעס ןולנס סיס וככ ,תככו ןנ5 סכז | וקיכל ע"נס סנו ,(כ"ע "ו ףד)

 םסלו לסקי םומסק סעכנו כיעלטיז ק"קכ "לו ר"35 סיסש כ'לז סשע סיוע

 5". םכיפ ןרסל ס"וע ןולנס תשס6 סתיס ותכו ,לקטסול ק"קד ליכנס

 ק"קנ ן"עו ע"פ סיסס םכיפ עזנע וקיכ5 ס"וע קסכועס ןולנס 3רס י35 לוקו

 ,פייע ס"טס יכדס לככ יקנ סיס רנכ וופודכי יפי3 | וכדועכ לוסו ,3לכקש
 בכו תועכס טעע "וקינל ינד לנפת, ולפסנ ותפיכקו ותיק  לדונ קללסו

 ססלעו תוסנס כ"נ ססעו ,נ"יקת תכסכ לווקכ6ז3 רולכ 5ילוס לש5 תוכיפס
 םע םונלס םופנס תענוד) ,םיטס לכנס 'םותס ילעכ וכיתונכ לע  תועוקע

 ספלנכ סיניכ | כיע5 ןיידע 15 סיסו ,(סיס יטרפע ילענע סיכוקפו סופפוס

 ,סט וקיכמ ינד לנס 'כ לע ליעפטיז קיידדסס לינק ססע לג"גס ודוד םעכססע
 קנולס ק"קד ריינכ םכיפ כקעי ס"וע | ןוטנס 300  ויג6 י36 וכקז תעדקסעו

 6ריפס ןפכ קפל ק"וע ןולנקפ דכנו ןיג סלעעסו םופיס עוגע כ"ג סיסס
 -- :סז3 ידו יז ןילנולע םיילסמ ןסוס לקסכק ק'קד ר'ָּגְסס

 תורוס



 אנ יפוי תלילכ

 ,לארשי תוצופת לכב ומסרפתנו וטשפתנו ,הז רחא הזב ופפדנ רשא
 לודג אוהש ,;רומוקמה בורב ותומכ הכלהש .םיכלוה ונא םרואלז
 וניבר ןושל) ,ונממ הלעמלל ןיאש םינושאתוכש ןושארו םינורחאנש
 ,הנורחאב ספדנש זעהא ז'טה לע ותמכסהב עשוהי ינפ ישודח לעב
 ,(הנידמהו ןילרב ק"קב מירו דיבא זא ותויהב ג'צת ןסינ ח"רמ יהו
 הבהאב וירבד תא ולבקו ומייק וישרודו רוד רוד ןמזה ינואגו ימכח 'לכז

 : הזה םויה דע םייח וגא םהיפמו ,ןוצרבו
 וירוה תיבב גונעו ךר םימיל ריעצ ותויהב דוע יולה דוד ןנ'ב'ו 2

 דחא היה יכ ,רצונ תולודגל יכ וב ואר רבכ | ,םירקיו
 לעב ןואגה ןושל) הישות לידנהו ,הצע אילפה הילע ינבמ דחוימה
 יולה קחצי 'ו ןואגה ורומ דבלמו ,(םש ותמדקהב בקעי תיב ת"וש

 ,הבישיב םהינפל דמל רשא םירחא םילודג םירומ דוע ול ויה
 יראל השענ אלפנה ולכש דודחו ונויע םצועו ותדיקש לדוג םעו
 רידאה ןואגה ומע ןתחתהש דע תוצואה לכב דוד םש אציו ,הרובחבש
 העברא לע חיב) לארשיב שדח תיב הנב רשא שיקריס לאוי ניב
 תולודג תובישי תקזחהב ,הלונה ינב לכ לש ןבר כינ :היהו .(םירוש
 ינשל כ'ג הכזו .תובושתו תולאשב לארשי לכ יניע ריאהבו ,תובושחז
 ק'קד ד"בא ביל הדוהי טיגה דחאה ,הלודגבו הרותכ םילודג םינכ
 ,בושטניפ ק"קד ד"באה ץריה יבצ לאומש מ'גה ינשהו ,ןישמנעח
 תוריבגהו תונידעה ויתונב יתש תא םג אישהל ושפנ התלכ םגו הפסכנז
 רשא םימכח ידימלתל ,הקבו תינשה םשו רתפא תחאה םש רשא
 ח'ב ת"וש) לארשיב תוארוה ירומו הרותה ירידא תויהל םה םנ וחילצ*
 ונתחל רתסא תרמ הריכגה הריכבה ותב תא ןתנ רככו .(חיע ןמיפ
 ,אקארק ק'קד לודגה ןייד .יזנכשא אייזמ ליקלעז הדוהי היומ ואנה
 ןסינ 'ח אקארק הפ הרטפנו) ,רחא םוקמב ויתודוא ונרבד רבכ דשא
 ילתפנ הייומ ןואגה תא ול רלתו ,(הפד ק'חה סקנפב רכזנכ קיפל חיית
 ךות בובל ק"קב דיבאל כ'חא לבקתנו חיבה דימלת כ'נ היהש ץריה
 הבהאש תא ליז ח'בה לעב לאוי וניבר תינש אצמ רשאכו ,עדונכ ריעה
 ונל ורזח ומע יכ ,תולהקמב וילע ונעי רשא דוד הז אלה ,ושפג
 תא ול תתל רחא אלו ותארקל חמשו שש היה דאמ המ ,תולוכשאה
 ,(ח"מ ןמיס יולה י"רהמ ת"וש) השאל הקבר תרמ הריבגה הינשה ותב
 ץמוא ףיסוה םשו ,ליז רידאה ןואגה ונתוח תיבל אבל דוד שפנ לכתו

 םידומלב



 יפוי תלילכ

 זא כ"ג ומע ושמש רשא םידיטלתה לופלפבו םירבח קיבדב ,םידומלב
 םהמו ,ופרוח ימיב ונדועב ליז ח"בה לודגה וניבר ינפל תחא הבישיב
 קרצ חמצ תיוש לעב לאמכארק לדנעמ םחנמ היומ םיניוצמה םינואגה
 לכו גרופשלקינ קיקב כ'חאו ריזמערק ק"קב דיבאל הלחתב לבקתנש
 םשב ארקנה שרודגיבא 'ר קחצי 'ר לדנעמ םחנמ ה"ומו ,ןירהעמ תנידמ
 ,( מירפפ ק"קב דיבאל כ'חא לבקתנש ,אקארקמ סאב ןלדנעמ 'ר
 ה"ומו ו

 רנכ ,יוירפפ קייקר דייכסס םכודגינ6 'כ קפני 'כ לדכעע 'כ ןופנס תודוא (ג

 יעכמ 5ע יתרנס רס5 "30 ךכפ םילק, ילפסכ סנכס | ונרנד
 כנקפכס סלטכ | וכלימ ילודגו יעכסע סיס ל" פוס סנ יכ  ,לקלקק ילודנו

 ,ספ סנ קכנקנ סוסכ5 סז לוס יע- 5ֶרוקס עדי ןענכו .עירפפ קיקכ ר"כסכ

 ויססס ףיסע תיעינרס סלעס עלעלכ 5קלכק ספ רלוכ סזס ןולנס יכ עד
 פינ 50 םקנפנו ,ותספסע סס לע ,םלכ לדנעפ 'כ סשכ לכ יפ3 פלקכ סיסו
 םימי5סו ריעס יכיקי ירכככמ סיכודג סנכס סס סיפלפכ וי ק"ספ סונג תסנכס

 סקיתע סקפסע ליסו ,סזס יוכיכס ססכ כ"ג סיפלקנ ויסס ןועדק ןעזכ ספ
 כ"נ ןסכ כש5 ליז ק"נס לודנס וכיככ ידיעלספ -ס5 סיס ליז [לוסו ,סדכככו

 כיעמ "כלו ר"3לכ >נקפכ כוסו  ,סלכוסס תכינככ ופופ ךעסו ,וילע ודוקנ

 עדוכס ןולנת תל ק"פכ ך"ת תכסכ ליז לוס סג ךעס סמו ,עיירפפ סלודגס

 פוס תי"יוש) ותוקקכ יעיכ דוע וסויסכ ספכוסס תכיעסנ לילי תוס ת"וס לעכ
 כולעו ,קנכעל רע פונוסתו סיקספו סיפודס כינ לנפו | ,(טינק ןניס ריפי
 ןופדכ וכעע םולככ וכיכז לכו ,סכול5 ספילוסכ ןעזפ ועע קיפסס 55 ויפודכט
 רכעע ל9מ₪ סט 3" ןעישנ ינסס טוס ת"ופכ (א : 752 תונוטס קשכם קל
 קידנלס ךלככ  ןוסעט 'כ | ןולנסל  ןיםודיק יניכע3 כיסס 9םל תס6 סנופת

 ת"וסנ (ב .ק"פמ כייכמ ןסיכ ד"כ סויע ,כילי תוס לע ןולנס כ םזייעקיוו
 יכינעב ביסס רס5 תספ סכופת וכעע ספדנ סש סייע .ןפיככ סדוסי םיכ ךוניק

 3יכס ןסיג קיכ סויע ,ןיגכוכיל ק"קד ר'נלס ךוכפ ס"וע ןולנקכ לפיסו לויס

 כיסס לכס5 וכנעע תס5 סכוספ סמ ניס ןעי'ס סענס םכסכ ת"וסכ (ג .קייפל

 תיוסנו) | ,ק"פכ גיכס וילסכ גיכ .סויע | ,םופלעס תכינש ןינעכ לנסעס ססל

 תונוסס קנכס לע ויתונססנ זיע ןפיסכ ףללדלסידע ס"כסעל יכדכע .כמסנו
 ס"וע ןולגס תנוספכ גיס ןמיסכ, :ל"סזכ סש גתכ סענש תכקנ ת"וס "כ לש

 ןעיסנ נתכס ןסכ יתפס ועסו םדמ רפסכ יפילכו :כתכ קרל סע5 לעכ לרכעמ

 סרנג ףימססו סלולכ סגס ת"כסנכו | .יכרכע | כפל לעכב לייכע | ,יי'וכו ב"כ
 סרב



 בנ יפוי תלילכ

 לע יבצ תלחנ רפס לעב ל'ז ףסוי ה"ומ ןואגהב ץייב שריח יבצ ה"ומו

 נארפמ שילרבא 'ו הנוי ריב ןושמש ה"ומו ,רזעה ןבאו ח"וא ע"ש
 תחא הבושת ונממ ספדנו) ךוטיינש ק"קב ד"באל  כ"חא לבקתנש
 ת"וש רפסב רבונדייאק שירהמ ןואגה ינפל עיצה רשא הדנ תוכלהב
 :הלודג הונעב ,םש ול בישה רבונדייאק ש"רהמו ,גיכ ייסב לאומש תנומא

 תיחולחל וב ןיא שבניו קיר אוהו יככ תא יתששמ יכ ינא ימו ינא המ,
 ידיד ארבסל אלו ידיד ארמנל אל ךירצ ונניא ה"תכעמו  ,הרות לש
 ובשי רשא םהב אצויכ םיבר דועו .(כ'ע "וכו "הרוא ול הכישחכ יכ
 יולה דוד וניבר םלואו ,ל"ז ח"בה וניבר לש רוהמה ןחלשל גיבס
 וינפל דמלו ,תובשויו תודמוע ,ונתוחו ובר ינפל שמיש יכ םהמ לידנה

 הדיקשב

 ןוטנסכ .סנכיפ סש נ"ס ןעיסכ שימ ם"ופכ סספדכס 6יסס קנוסתס לכ ,3

 53 לדנעע 'כ ןולגסע קק ,סכידעסו שימ ק"קד ד"35 סיסס קד3 סע5 3
 כיעלס, סנוספס ףוסכ סש ע"< סתס ןכס ליירפפ ק"קד דייכס סיסס לקפלקנ

 כסללו ,שייכי "פ"רפפ ק"ק ספ | סנופ םלודגינמ יכ קסני יכ לדכעע ססכנ

 סכעס לנפ בסכ3 פודע וריכ םיש סענס תכסכ 5ע כרס סם נפכ וז סעיתמ
 קז לע קכוס [קדל סע5 5עכ לוסו] ,שימ ק"קד ס"כקע  לודנס .ככסש דס
 ססענכ ותכלס ויכפל עילס סכונס 753 לעכ שקנל סטע 'ל ןולנס סנו .(ם"עיו

 קכוסו ,יוכו ץוסכ 55י לכו םסעסכ קנוקת טסע ופלפס סדלטסעס3 עריפש

 סיכססו ע"דפפ קיקד ד'3לו ע"כ לדכעע .ס"וע | ןולגסל ןץלכד סכסו ,כתיסמ
 כ"ג סנועו ,(וייט קייכ 'ם ףיצס ס"ע ןמיס דיויכ קלונס כ63) סלכפיסכ ועע

 ןכו . .ם"עיו גיק ןעיכ כ"ק | ל"ז ם"5 ס"כסע ןולנקל  םוליפע סינפ םי"וכ

 יניע סלכפכ ופכוסת סתיסו םסל סכונע תודופ סכולל סנוסמ ןכ סנ ניסס

 סט לפוננכ סירפל כעס פ"וט כעכ לכליווע סכסכ סילפ5 סיוע ןולנק ןקכס

 -- :ם'עיו ד'ק ןפיסכ
 עדונס ןולנס סיס ,עיירפפנ םלודניכ6 'כ קקני 'כ לדנעע 'כ ןוטנפ לס ונתח

 לס וכתוסע סיס לוסו | ,5ז לוויכ  סדוס* ק"ועכ ןקכעטש לי5ע סיוע
 תופילסכ ועע | ילטו לקסו | ,יכוסכנת םדונע לעכ יוסכש5  ןוסלנ 'ל  ןופנס
 יעיִכו ,(ד"יק ןעיס ינוסכנס פדונע פ"וס) סס ולפסכ :רפונעכ ם"וס לסכל

 6תועיכנד לרפס 'ם לע סעכססכ 02 זלו ,5דלופ ק"קכ וילו ד"כ5 סיס ופלוק

 ייסס ספ ותעכססע סללכו) סכיווע םכלקיעעט נקעי '? לנוקעס ןולנק5 נקעיד
 : (ספנקס תעכסכ םלכיעעט ייל לכס ריעלס ועכ סיסו ,תולתסככ קסע כינ ומ

 סלולו



 ש"ל ב

 יפוי תלילכ

 ףרותמ) ,םלועה לכל םסרופמו עודיכ הלודג הדמתהבו הבר הדיקשב
 ,(בהז יניגמ רפסל סהיתומכסהב תוצרא עברא לש  רעוזר ינואג ירבד
 תותלד לע דקש םש רשא ונתוח תיבכ ותבש ךשמ ימי לכב םגו
 :ולוקל םיבישקמה םידימלתו םירכח םע בר ןויעב םיקסופהו דומלתה
 לכ ץירהו ,ומצעב הונע גהונ היה ןיירע ,ןמזה  תפומל היה רככו
 רימלתכ ל'ז יולה קחצי מיגה לודגה ויחא ינפל ויתוקיפסו ויתולאש
 ינוינה לכ וינפל עיצה םגו ,(ט"מ ןמיס יולה יירהמ ת"וש) ברה ינפל
 ל ןישכו העד תוצעומכ הרותה ןרק תמרהל םיעגונה םירבדב ובל

 דומלה
 לסקכ "כו ר"355 לכקפכ ,5דלופע .סידוסיס ופלנפכס כסלל זילפ פכס3 םלואו

 קיזייס קסלי סיוע ספד דינלס ןולגס סו כקסל ,סדלטסעלנט סיזנכסל

 סדלכטסעלנ סס ךינה תספדס תענ ק'לס תכסכו ,ליז ןינכיקעד ןועעס "כ
 תו5ק5 יד יכולגעו יניסכע) סנכםסו ןויסל פ"ע תיזנכס5 תפסל סקתעס סע
 םלכפלו כ53כ 35 דעוע סיסו סולע יסוע ידי עייפע סזס ןולגס קיס ,ןילופ
 םעדקסכ רלוכנכ .וילל ופיכס סקתעסכ ספקס לנד לכ יכ ;סופס לכו סותס לכ
 ..םיילקע | ןולגס לטפכ דוד פעל 'ם5 ףיפועס סכסס ר"פכ סנסו .סס קיתענוס

 ₪5 כוס סזכ וכ ןיעסכ סו | .ליזייוולדיכ כיע ךכד וכנעב ית תכסנ ןלעמט
 פזק ןולנהפ סע דוע םדיקו ףיפוסס סעכ וילכד ללשפ סנ ןופ5 תתכ לכוכ
 סדלטסעלע 15 ותעיסננו  ,לקללק :ק"קכ "לכו רייכל פיסת תעכ | לכקתכ
 םקכע 'ג קדקדעס סכסכ סנ סזכ ןיכס6 ךסניכו) ,ךלדס ₪03 תע סקפלקכ
 קייקט .סיננכס ןונטסנ דיל קרפ יימסקשי תיקלסו וקפסנ סרלטסעלע יוכס ןע
 סיוע ןולגס סיס ליקס םעכ יכסס ולעל> לשפל ילס לנד סח ,(סדקטסעמ
 "כלו רינלפ סקפכק ספ 5סכס לע כשוי סיס לוסו יס ןיידע ףירס קסני
 קייועו .סדוככ ססכנ6 "וע סיכיונעס סיכוטנס לש | ןכל סיס לופט עדוככ
 מ"וט כפס 3ע סעכססכ 53 טנס גיכ "כס תנסכו ול"ז לקלכקמ ללירכג
 ניוע פ"ת תש ףוסכו ,355קידלוו קייקכ 5 סיסש לילגק דעוכ יללונום .תכומ,
 15 ועיכסהס | ןילופ 5" יכולנ כפס סע רסינ כולסכעי דעוכ כייג סיס כולל
 ותכסכ ןפנ .פוכוס ע'קוסד '5 יכשת זיי נייפפ םכסכו ,"קנכמ סנק,| רפס לע
 עוקוסד ןולסל סויכ זל רטפכו ,'ינ5 .םכפעו סשכ 5רקנס לכגיקד לפס יש לע

 סתעפו .(ספ קייסס םקנפ) ק"פכ גייעס ירספ ל"כ לככ לכעסופ סויכ תוכוס

 סעסו ,לקללק :קייקפ "כלו דייכ5) ןקעטס .טילסנ) לכקפכ יתע 55 םכרפו לכ
 5 ,5קפכקל ם'עקסע תעפכ לנקפכש ויקכדכ ןוע6 תתכ קספ5 ןיידעד לפלפ

 סעט

 ש כ וו + 1. ב-4



 גנ יפוי תלילכ

 לכה 0 ,ותארקל חמשו האר ל" ויחאו ,תעמושה ןזוא ריעהל דומלה
 יפל ונממ לידגה דוד דע ,ותקדצ הלג דובכבו הכהאכו .ותבושת בישה
 - םעפ ול ףיטה רשא ויתורמא ומענ המו ,(ן"ונ ןמיסב םש) ,ותרבד
 אוה דודע ףוסבל ימש םתחו ליז וניבר וינפל ךרע רשא תחא הלאש
 רודה תפומ ןואגה ןתח ליז יולה לש היומ דיסחה איאל ןב ןטקה
 אוה רוד, :ליז ויחא ול בישה הז לעו ,יח"ב רבחמה לעב לאוי ה"ומב
 יביבח יחא ינודא היה ,וינעו דיסח ,וינינע לכב אוה לודנו .ויניעב טקה
 דרו המכחב בא ,וינינפ ירמאל הלהת הואנ .ידימח ידימצ ,ידידר ידודי

 יכ לס וסריטפ לסלכ | גיממ פכס3כ קכ ,עיימ תכמ3 סז סיס סנס ןעזכ סעמ

 עלע63 סנו סדלטסעלנ עםכו ,סקסכקכ 635 ם"פכסע סכקכ זסש (ףיכס .קקנ*

 תוסכסל ינכס יכ ,ללכ ןכמי סכ סז סג סכס ,סכ ונפס ריעכ 53 פלו ךלדס

 ספ ד"35 ץייהע ףילס קסלי 'כ סיסס .דועכ ל"עס תכס םכסתכ דוע לכ ךמ

 לע 3שי כספ 3כ קכו ,סרלטמנ53 דיל ןרעמטמ סיככפ סיס 55 לנכ ,קפלק

 קייקּכ ייכו ר":6 םיכפלמ | סיסש לריכ דוד "וע ןולנפ וקו ,סש ופסכ

 סיזנכס5 כסק3 סדלטסע6 ק"ק3 ייכו רייכל רנכ סיס סיעס תכשכו ככ

 כפס לע םזייפכיוו קיידכסס סינולפ ןכס5 סיוע ןולנק תעכסס3 לפוכנעכ סמ

 בתכס ,ק"פ5 5"גס סיטפסע 'ד סויע ,ליכס ל"רכסע ןוסנכ  רנקשס דוד לוע

 ,סיפבלו | סנכנמ ק"ק3 .מ"כו ך"35 סכספכ סיס רנסעס ןולגסס סש ץנע
 דוע ל:קתכמ כעוכ דפע כולקו ,סדלטסעפ קיקכ לייכו ר"305 לכְקְסכ יכולקעו

 לנוקנס ןולנס תעכפסע סללכ ןכס ע"מ פכס ףוסנ סדלטסע6 קיק> %

 רבסעס לע סם גפכם ,קיפכ פ"ת סקכע 'יס 'ג סולע סם ןכזופע יקסני כ

 סינוס  תכסכ פייככו ,סרכטסעפ קייקכ כיילו רייכס וסש

 ספדנס הילס פולקע 'כ לע ופעכסס סם ןתכ גינס תכסכו ,סס 53

 סכוגע ןודכ3 סלודגס ותכופפ ז6 כ"ג ךכע ןכו ,6יקס סכסכ סש 532

 כ'עס יכשת םדקנ גלונכעוכע דכיקסיז .סילספ  ןולנס יכפכ עינס לש .םסל

 ותקכ לכ 53 ספו ,יד ןעיסנ דכיקסיז סיילסע תיחס3 סקפדנ .6יסו ,קייפל

 ספדנ ססו ,"סדרלטסעפ ק'ק ספ | ,סיסלננז 3י5 סיכל קיוע 055"5 דוד לכ

 ףיסכו .,סכולל3 כיג ותנוספ 5ע וכ גיפסס סע דכיקסיז סיכסע תכוסס ביג

 ןזיוסכעליוו ספ ק"פל :"עס ילםפ וייכ יס סויכ; סותסכ 5ע ל3 סס ופנופת

 קירבסס | 5רימ *ךוד "2 םעכסס ללעס דועו .'נלוככטורמ  דניקסיז לכדלש

 סד-טסעפכ ספדנש תוקידכו פוטיסס 'כס לע סיכוט יסכנז 'כ ₪503 סדרטשמפ

 תנפּכ



 יפוי תלילכ

 ,אלופלפבו ןויעב ,אלמ ןקנק ,הלהתלו םשל הלענה ףולאה ,וינשב
 יסלעח ק"ק הפ להוא בשוי יול קחצי םאג, םש םייסו ,"יחיש דוד ה"ומכ
 ,תורקיו תודככנ ,תורוהט תורמא הארתו בושת דועו .(הימ ןמיס םש)
 הלאש לע ליז וניבר ויחאל יולה יירהמ שודק הפמ םיאצוי הלאמ רתוי
 ותומכ םוקמ לכבש ומע 'הו תוצראה לכב דוד םש אציו. :ל"זו תרחא
 םשל ,הכולמל יאכז ,הכלהכ רודה רובגכ אצי ,הכרעמה ךורעי יכ ,הכלה
 יחא יבוהא היה ,הכרב אשי ויקלאמ ,הככ ולש םעה ירשא ,הכז בוט
 ר"רהומכ 'וכו הלהתלו םשיל ,הלענה ףולאה ,יחכ ףילחמ ,יחור בישמ

 דוד

 יקיפ5 נייעס תוכוסס גס סדוק ילסס יי 'ד סוי3 .םיסע סט לכו ,ג"נס תנס
 8 סוינ יכסש יס ןיירע סקפלקנ ר"נפס ףיקס קסני יכ ןולנס סיס 15 סנו

 םלגיכרד פנס 'כ לע ז5 ופטכסס כפכ ופוע סדוק סיני 'ד פוכוק גניסוסד
 ןולנפ סדוק דוע לטפג ןקעטס .כיפע "כ ןוטנסס קז לכע ספוק ךכסו .ל"ככו

 שייפכ רוד םג5 כפסכ ףיסועכ לעכ יכנדס ןינפ ןינ ססעעו .ףילס קסני 'כ
 ךירירט 05 ,סילסכ סס ,סקלקקכ סרקטסעלע "ככ ול כככ לנקפכ םייעכסנוד

 +5 לנקסנס 5 ססקפסכ ילופ יכ ,סעטו עעס סעועס ילולו ,ןיפיק לכו

 תויסכ ויכפ5 .סנ ונפט ןכ יכ  ,םויסכ לכו סח ,סקפרק כיכנכ ר"נלכ םינלספ
 סקפכק ספ ד"כ5 (כ"ז םינס וכיככ לשם רככ) %קלקקע םונייפ סיוע ןולנק

 ךוסגק לוקו לקללק לילנכ דסויע -ינפ ז5 סיס "עס תכס דע ס"ס תנסע

 תויק3 ויכסלכ סנו ,ס"פ ןעיס ןיכנוכע ס"כספ ת"וסכ לכועס ל" קסע .ס"וע

 סקפכק ספ -35 (כ'ז םיינס וכיככ לש וכ3 ן3) כיכ סדוס* סיכ5 ס"וע ןולנכ

 קסיכנ 5סכ לכ תכסכ ספע עסכ זלש ל"סמ תכט דע ו"גת תכס עכעלע

 ךנ לופט ס"ןפ ןולנס 5וסו 5קללק לילנכ דסויע ר"נ5 לנקפכ 15 סג ,סמיכד
 תנסנו ,5טילד קסילכנ רכס סדוקפ סיס לשל ,לימז 5םעס 'כ וכיככ ןולנס

 9םכ לע תנטפ ל"נס ביל 'כ תעיסכ יכס5 קכו ,ספ לילגס 3כ5 לנקתכ סיינפ
 ,ערוככ <קפכק ק"קנ סג ר"35 םויסל לםיכנ וכיתופכ ויכע וכעכ ז5 ,קסירכ

 סמ 'כ סרעקנ לכיעס לוכעכ סקזע ספכו ,כס5 סוקעכ וככל ללונע סז לכו

 -- :0סז3  ךיקלקכ "כלו
 ריחי ןנ שדוק יכפ | ךכיכ .ערז כיינ ויכסל סיככ ןרעטס סייכססע ןולגס הנהו

 סכטכו ,סיע* ךיכלס 55 תוכוענ ךל  ,ןקעטס לדכעע סיוע לודנס כס
 תכ תיככרס סריננס ועל ייסכ רוע ועלועל ךלסו רטפכ סיכס ס"כ לככפ עינק
 סנפמו ,סדכלטמפממ ןכעטס .כיפמ :ניגס תכעללו סקפכקנ ככ לרכעמ ווג

 סיס



 הרש יור שי ל יי. ו

 דנ יפוי תלילכ

 םימ ראב רוב תבקנמ ,הבושחהו הרקיה וזרגוז שיע  יצי יולה דוד
 ,ייחת הקבר תרמ העונצה .הבוצח קזח עלסמו שבד רוצמ ,הבוקנ םייח
 יבוהא ,ר"יכא ,הכרבה תא םתא 'ה וצי ,הככ םימעפ ףלא ,הכרבל וערזו
 ינפ לע דימת ילא רבוע רומ תופטונ 8 תביתכ יתיאר ,ידידי יחא
 ידקפ םויבו 0 םיעגרלו .ונדנעא ישארל תרטעו ,לילכ ףולחי
 ירבד ,ילע םיברע םה רשא | םייח - ירבד .ךירבד תא יתדקפו
 בהואל טפשמכ םירבדנ םה האריבו הונעב .רמושמה ןיימ םיבומ .ךידוד
 יבשויו ,םיעדויו םיניבמל םיעמשנ תחנב םהירבד לכ רשא ,ךרבתי ומש
 ןכ לע ,תרבד הפיו תרבד ןכ ,דימת ךירכד "הי םהומכ ךומכ םיעטנ
 םידמועה םע ךכלהתהב ךתא םיעורה ךיאור לכ יניעבו יניעב תרקיתנ
 ךעידוהב החמש יב תלדגהו תפסוה יכ התע םג המו  ,י"הזעב ינפל
 לע ךתדיקש בורו ךדומל תדמתה דוחיבו ,ןוכנ לע ךינינע לכ .יתוא
 הכראל ךלהתתו ,המינפ ךלמה רצח לא אבתו ,המכח יועש תותלד
 הרדענ אל הנהמ תחא לכה ינתעדוה הנהו .ךבבל תניב בחורב הבחרלו

 ינממ

 עוסנכ יסיו ,טירפפ ק"ק ינסותמ ספעד ןעלז ספלס ס"ןע לודגה 3ר0 סיס
 סקכ ,ירפפ .ק"קב םוכככס סםכ לע םנסכ 9קסכקמ 53 ס"כסנ ןולגס סיכל

 ויפודכט כוכעו ליז סיינס וכיככ ןולגס ונכפ רי כתכ תונוסתס ץנוק ז5 ועע
 וכפמ דיל סזס ןנוקס 52 ופליטפ כסללו ,סכולכ ספילוסכ ודי3 קופס סיס לכ

 ספרטכ יכ | סופדס םיכלכ סליכסכ לוכי סיס 55 לוס סנו ןלעטס ס"לכסע
 תינברס סרינגס סררועתכ זלס ,קייפכ ויינמ תכס דפ סינותככ רלסנו ,סעסס וכ

 לעו ,םופדס תיל סזכ םונוסתס ןנוק סכתנו ןלעטס סילסע תכמכל "נס
 סלוע כולל סזפ לונסק לי סלעד ןעכלז סעכס 'כ 3כ0 סכסמ תעויסנו סדי

 םלופע 53 סז לכו ,ק"יפכ זיכמ תכס3 יירפפ3 פדנו ,יס"כס סיום. 3

 ףסוי ק"וע | ןולגק יכנדכו ,סט ומעדקסנ סכעד ןעכז םילס) 3כס יכנדכ

 ע"דפפ ק"קד ד"נלס ם'סיעסי סייס 'כ | ללועס 'כ 5לקנס לקללקע לסועש

 53 סייססע ןולגס יפלסע דעפכ ללכ דוע יפללפ יכ עדו -- .סס ותעכסהַּב

 ,נלכפפ ל"ז .סכוי ס"וככ לסעוכ כוט סו* "וע לודנק כקס לוסו ,לקלקקנ
 ליז לפוסדכל סכוי סיוע ןולגס וכקזע "סקדל ליכע,, ת"וט יס לול5 לינוס לשל
 תנסכ גלרפכ וקיפדסו | ,לימז לדוככ ססכנפ 'כ ןולנס ידינכתמ סיסס נלכפע

 לודגס ןולגסל דכנו ןיכ ןכ סנ | לוסס וינע סשלנ לפסק לעשנ סעו ,דייקפ

 = יפו פיפ קיקנ ע"כו .דייכס סיסס וליל לכ לדנעע .ס"ונ
 סכסצ



 4 צ %

 יפוי תלילכ

 רומח ,לקופמ ךרד תונפלו ,לקועמה רשיל בבל ךל םג יכ עדיק ינממ
 בישהלו םהב ןייעל ךירבד תבהא םיבהר לא יתינפ ןכבו ,לקנ ךלצא לקכ
 ןואגה ונתוח תיבמ וניבר דרפנ רשאכו .םידמחנה וירבד הכ דע ,"רבד
 ויתולאש לכ בוש ץירה ,וב ורחב רשא םוקמב הרות ץיברהל ,ל'ז חיבה
 ,וילא בירקה השקה רבד לכו ,ל'ז ןואגה ונתוח ינפל קוחרמ ויתוקיפסו
 ודמעיה תוארל וינפל עיצה ,םיוחאל בישה רשא ויתובושת לכ םגו

 ,השעמלו הכלהל דימת ומע םיכסה ל"ז ח"בהו וויתוארוהב דוד ירב
 ת"ושבו ,גיצ ןמיסבו ביצ ןמיס ףוסב תונשיה ח"ב ת ושב אמגודל האר)
 וניבר לש בהזה ןושל ךל אהו ,(דינ ןמיסבו זי" ןמיסב תושדחה ח"ב
 ;וילא ותבושת תלחתב ז"טה וניבר ונתחל םעפ כתכ רשא ל'ז ח"בה
 ול לוק ,ולוכ רובכ רמוא ולכיהב ,אלופלפב וזב וז ןנחוטו םירה רקוע.
 רירהומכ ףולאה דיבאו מ'ר ינתח אוה ,ול רמאי שודק  ,וילא לוקו
 ,(נייק ןמיפ ח"ב תיוש) "לאוגה תאיב דע ריאי וערז רנו ורנ ,ל"גס רוד
 שקיבו הימק היקספ ןכ םג ררשד דע ויניעב דבכנו לודג היה ךכ לכו
 < ח"ב ת"וש) ןישודיק קסע ןודנב אתתאד אתוירשב ותעד תמכסה ונממ

 םג פ"אפ הברה ליז וניבר ירטו לקש הז דבלמו .(מ"ע ןמיס תושדחה
 'ז"ט) םישובלה לעב הפי ם"רהמ ןואגה םע ,יאשישק ינואג ראש םע

 ןואגה םעו ,(ג'כ קיס ףוס ט'ל ןמיס ףוסבו ,ז'קס ג'ס ןמיס העד הרי .
 ןואנה םעו .(א'קפ ל"ת ןמיס ה"וא ז"ט) ןושארה ףירח השמ ה"ומ
 קיס טיכק ןמיס ז"עהא זיט) ?רוקומע הלגמ לעב ינשה אריפש ן"רהמ
 ל'ז לשעה 'ר וניבר ןואגה םע ,ונמז ימכחו ילודג ראש םע םגו ,(ה"כ
 ינואנ ת'ושבו ,ח'קס וינק ןמיס זיעהא זיט) ןילבול ק'קב ולצא ותויהב
 אינפכאב ולצא וניבר היהשכ ליז ך"שה ןואגה םעו ,('ז ןמיס יארתב
 גישה יכ ףא ,לודג דובכ וב גהנש רפיס ומצעב ך שהו ,םימי השלש
 יהפוסב בהו תאוי ה םייקתנו ותרכחב ומע חמש ז"טה וניבר םגו ,וילע
 ליז לאמכארק הנוי היומ ןואגה םעו ,(ףסכה תודוקנ רפסל המדקהב)

 תופילחבו ,('מ ףיעס ב"ע 'יפ טפשמ ןשוח זיט) אקארק ק"קד לורגה ןיי
 ז'ט) ןילבול ק"קד דיבאה ץ"כ ילתפנ היומ ןואגה םע תיוש יבתכמ
 אוהו אקארק קיקד מ'ר עשוהי היומ ןואנה םעו ,(ד"פרת ןמיס ח"וא
 הברה ונממ ופפדנ ןכו ,(היקס ט"כק ןמיס ז"עהא ז'ט) המלש יניגמ לעב
 תושדחה ח'ב ת"ושבו יארתב ינואג ת"ושב השעמלו הכלהל תובושת
 יקספו ,א"י ןמיס ז'עהא קלחב א"ח עשוהי ינפ ת"ושבו וח'ע ןמיסב

 םיניד

 ישי שי ד



 הנ יפוי תלילכ

 לוקו הירא תנאש, = תיושב כינ ונממ וספדנ .השעמלו הפלהל םיניד
 היומ ןואגהב) ביל הדוהי הירא ה"ומ ןואגה וגרוח ונב רבחש יילחש
 ק"ק הפ מ"רו דיבא כיחא היהש (לז חיבה וניבר ןכ יבצ לאומש
 הברה וואשנ דוע םלואו ,אטילד קסירב ק"קב וימי ףוסבו ואקארק
 דוע  הזמ ראוכיו :םרואל  דוע וניכז אל רשא םיבותכב ויתובושתמ

 : האלהל
 םע ,ליז ןואגה וימח תיבמ דרפנש רחאל ,וניבר ןכשמ םוקמ .ד

 הפ ונריע התיה התמדק םדקמ יכ עורי ,התמרה ותבישי
 ריעב הדועתלו הרותל ושרדמ תיב עכק הפו ,דוד הנח תירק אקארק
 ל'ז וניבר ונל רפיס תאזכו ,תוערב יתבר םע יתבר םיקלאל הלודנ
 ינאו, :ל"זו (א"נק ןמיס ףוס) םייח חרוא עיש לע זיט ורפסב ומצעב
 הלעמל היחש ישרדמ תיבו יתיב םע אקארק קיקב רד יתייה יתוחליב
 םאו .ל"כע ,"הזב יתילתו םינב תתימב הברה יתשנענו תסנכה תב :ןמ
 כ"חא אצמ ,םינטקה וינב תתימב דאמ וניבו שפנ הבאד יכ םנמא

 הרותב םילודג םבימייקו םייח םםינב הז רחא דילוה יכ ושפנל
 םכימכח ידימלת ויה םלכו  ,ויכרב לע ודלונ םינב ינב םגו  והמפחמו
 יבשויו הרות ישפות ול םידכנו םינינ םג ,םירקי םירפס ירבחמו םיקחבומ
 ףוסב האלהל הארת רשאכ ,הז וננמז דע רוד רחא רוד ןידמ לע
 .אשטילטאפ קיקב מ"רלו ד'באל וגיבר לבקתנ כ"חא הנהו .ונירבד ךשמה
 תעבו ,םש ואסכ לע בשי רבכ חיעש תנשבו .אוואר ריעל ךומסה
 ךרע רשא הלודגה ותבושת םש בתכ ,וימולע ימיב ונדוע אוהו איהה
 זא ותויהב ,ליז ח'בה ןואגה ונתוחל החלשל תחא הנוגע רזריהב זא
 תויהבו  ,(דיצ ןמיס ח"ב ת"וש) אטילד קסירב ק'קב מירו דיבא ןיידע
 תתל םדי לאל היה אל טעמ הב םישנאו והנמק א\שטילטאפ ריעה
 ינועו קחוד ךותמ םש דמלו ,רובכב ותיב לכלכל וקופס יד וניברל
 תיבב גונעו ךר היה ותורחב ימיב יכ ,הלאב הסנ היה אל אוהו ,לודנ
 כ"חא םגו .ותיבב רשועו ןוה ול היה רשא ,ל'ז ןיצקה ג"חרה וינא
 ,רופחמ עדי אל זא םג ,ליז ח"בה וניבר ינתוח ןחלש לע ךומס ותויהב
 לכו הלמשו םחלב ורוסחמ יד לכ ול ןתנ חיבה 'לעב וניבו יכ
 ותיב תוכילה לכו ,תובידנ לע שח היה ח"'בה וניבר יכ ,ובל תולאשמ
 החורל חותפ "ה ותיבו ,תובידנה תולעמ םורב איהה תעב תוגהנתמ ויה
 סאו .ונחלש ילכואמ ןכ םג ויח חבישיה ינבמ דמח ירוחב הכרהש דע

 םנמא



 יפוי תלילכ

 ותורענב דמל ל'ז ח"בה םג :יכ דאמ רעצמ היה ותישאר יכ םנמא
 מירלו דיבאל לבקתנו וונרק תא 'ד םירה כ'חא לבא ,ינועו קחוד ךותמ
 יסל ינב תומדקהב) רשועבו ןוהב 'ד והכרביו תובושחו תולודג תולהקב
 לש תסנכה תיבב אצמנש הפ הקדצה סקנפבו ,ח"וא רוט לע ח'ב
 מירלו ד"באל ח"בה וניבר לבקתנ רשאכ טיעש תנשבו ,(ליז א"מרה

 ונתח ןכשמ םוקמ אשטילטאפ ריע ךרד רבע ,לילנהו אקארק קיק
 םדוק ותב איה ותשא םולשבו ומולשב תוארל זטה לעב ןואגה

 דמחמ ונתח לש ודורמו וינע לדוג תא ובל ןובאדל האר םשו ,ותדירפ
 ךרע ודובכ אסכ לע הפ בשיו אקארקל ח'בה אב רשאכ יהיו ,וני
 גןילא וירבד ויה הכו ,םימוחנ ירבד תצק םע ז"טה לעב ונתחל ובתכמ
 יכ יל רצ דאמו ךינע תא יתיאר ,אשטילטאפ קיקב - יתייה תע.
 ילובג תא 'ד ביחרי יכ הוקא ךא ,החונמב הרותה לע תבשל לכות אל
 הנתמ ול חלש יכ ותמכה כ כ'חא םייק ח'בהו .'וכו "הנתמ ךל חלשאו
 ויבא םשב 'א ןמיסי גיח שדוק תבצמ) אנידל תחא תיוש םע הנוגה
 הז רבד הארש דיעהש בובל ק'קד דיבר ל'ז ץריה ילתפנ 'ר ןואגה
 ,(ידארבמ תוילגרמ ןמלז 'ר ןואגה לצא :.ומצעב ל"ז ח"בזר די בתכב
 ,ןמ עסנ ,םש תבשל םוקמה ול רצ יכ ותוארב ז"טה לעב וניבר הנהו
 ןנזופ ק'קב ולהא טיו לודג ןילופ תונידמל עוסנו ךולה איהה ריעה
 ומצעב רפיס רשאכ .אכלמל אכלמ ןיב ןידמ לע בשי םשו ,הרטועמה
 םשמו ,(ז"" ןמיס תושדחה ה"ב תיוש) ליז ןואגה ונתוחל ותבושתב
 ףחאל םימיה תוברכו ,איהה לילגה ץרא לכב ותרות רואב עיפוזד
 אורטפוא ק"קב ט"רכו ר"באל וגיבר לבקתנ ול ןואגה ונתוח תריטפ
 דוע תעדונ התיה רבכ איהה ריעהו ,ותדלומ ץרא - לילגב רשא

 א"שרהמו ל"שרהמ וניתובר ייע המכחו הרות םוקמל התמדק םדק ימימ
 ועדונכ לארשיב הרות וציברהו .תונברה רערכב םש ושמישש ל'ז
 וםיקוחרו םיכורק םיבר םידימלת וילא ורהנ םש ואסכ לע וניבר תבשבו
 םימ בואשל םלכ ואב רשא ץרא יוצק לכמ ,םיקהבומ חית םג םהמו
 ,םיאלפנה וישודח ויז םעונמ גנעתהלו ,הקומעה ותמכח ןיעטמ םייח
 דומלתב ולכש דודיחכו ונויע בורב שדח רשא ,םימוצעה וילופלפמו
 רשאכו ,אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאלו םינורחאו םינושאר םיקסופבו

 ורפס סופדה רואל איצוהל דאמ 0 וריצפה ומענ יכ וירבד ועמש

 םיקסותשמה ןואמצ תוורל העד הרוי ע"שו רוט לע "יבהז ירוטי = רקיה
 רבדל
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 וסיפדהו םתשקובמל הנענ ליז וניברו ,הקוספו הרורב הכלה וז 'ד רבדל
 הנהו ,(םש .זיטה לעב תמדקהב הזמ האר) קיפל וית תנשב ןילבולב
 ןברוחו בר גרה היה זאש טיתו ה"ת תנשב תולהקה תוריזג ןמזב כיחא
 י"ע (אטיל תונידמב םג ויטת תנשב כייחאו) ןלומ תונידמ בורב לודג
 םמוקממ ןילופ ץרא ילודגמ םיבר זא וחרבו ,עדונכ שימי לימח רחצה
 לשעה היומ עדונה ןואגה ןכשמ םוקמ ןילבול ריעל ואבו םלכ וצבקנ
 םג היה וילסכ שדוחב י"ת תנשבו ,איהה תעב םש דייבא היהש -
 רפיס רשאכ ,הנידמה תכמ קיצמה תמחמ םש םילוגה ךותב זיטה וניבה
 ארתאד יראמ דבלמ ןיסירת ילעב םינואג המכ כ"ג םש ויהש ומצעב
 םהינפל האב םשו .'יחיש לשעה ה"ומ קהבומה ברה םיעורה ריבא
 ק"קב בר גרה םויב הגנב םע הלעב גרהנש יא הנוגע קסעב הלאש
 ןמיס .יארתב ינואג ת"ושו ,ח"קס ויינק ןמיס ז"עהא ז'ט) ןישרבעש
 לוקמ םש ןילהאוו לילגב ץראה הטקש 0 רוע כ"חא םגו :((ז%
 לכב בער יללחו ברח יללח זא וברו ברח תסונמו המחילמ תעורת
 ,(א'מ ןמיס .לאומש תנומא תיוש) תולהקה בור וילטבתנו ןילופ ץרא
 רזעה ןבא זיסב הזמ האר) ,תונוגע ינינעב תולאשה כ"ג זא ובר ןכו
 תוריזגב ווהתנש תומחלמה ןמ םש איבהש המ ד סם ק'ס ז" ןמיס
 לעב דוד וניבר םג היזד אוהה ערה ןמזבו .(האלהו ח"ת תנשמ תוערה
 יכ ,וחכ ךרדב הניעו ,ותיבמו ומוקממ רדונ ,דאמ קוצמבו רוצמב ז"טה
 ותבושת כ"ג ךוע םשו ,הדשה ינפ לע ותיב ינב לכ םע הנוח היה

 אלש םש בתכו ,ןוגיעה ילבכמ הריתהל דאמ חרטו ,'א הנוגע ןודנב
 ירפס לכ טעמכ ולטבתנ יכ ןעי ,םיקסופזד ירפסב הזמ ןייעל לוכי .היח
 ,רוטו ארמג יתלוז רפס םוש ודיב היה אלו ,הריזגה ינפמ שדוקה
 : (חיע ןמיס תושדחה היב תיוש) ,םש הנוגעה תא זא ריתה זיכעו

 הררופתה רופ רשאכ תוכובמהו תומוהמה ימיבש עדונ רבכ ךנְהְו .ה
 שמ אטילו ןילופ תונידמ בורב לודג ןברוח השענו ו

 םינואג המ ו ,לארשימ תובברו םיפלא םש וגרהנש האלהו היית
 ימכחש דע תובושחו תולודג תולהק הברה כ'ג וברחנו ,תובישי ישפותו
 לע ןילופ תונידמ לכב 8 היכבו םוצ םוי ועבק אוהה רודה
 ,עדונכ ןויסב םירשע םויב ,ברחב ולפנ יכ 'ד םע לעו ישילשה ןברוח
 ןמיס .ףוסבו ,י'קס ח"סקת -- זרינעת 'להב םהרבא ןגמב הזמ האר)
 שפנ ןובאדמ ,וגומנ לארשי ילודג לכו ,הדוהי יפולא ולהבנ זא ,(םיקת

 בלו
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 תעורתמ הטקש אל .דוע ץראה יכ ,די תלזא יכ .םתוארב יהיו .בלו
 ץראה תא בוזעל םהמ םיבר וררועתה ,תכפהתמה ברחה טהלמו המחלמ
 ץראב ומל טלפמ אוצמל ושקבו םמוקממ םידודנ תויהלו ,הממושה

 לאומש ירו ,הנויד ןויקיק לעב םימואת הנוי 'ר םינואגה םהמו :םהל אל
 ,שדח רוא לעב אקארקמ רענכוב םייח 'רו ,חבזה תכרב לעב רבונדייאק
 רעש לעב םינואנהו ,ךיירטסע תנידמב םתבישי תלחת ועבק המהו
 ןואגהו ,ןירהעמ תנידמב םתכישי םוקמ ועבק ךישה לעב וניברו םירפא

 יטב תוספדנ ויתובושתו) ,םירוכב תישאר לעב ןנזופמ ןשרד ךונח ה"ו
 הלחתב היה אוהו ,קיפל חיפת םדרטשמא סופד הדוהי תיב ךוניח ת"וש
 ףא ןורח םויב הלוגב ךלה אוה םג ,(ןיזינג ק"קב דיבאו הבישי שפות
 לע המכסהב אב אוהו) זיר תנידמב ןיגנוטיא ק'קב ר"באל לבקתנו 'ד
 דיסחה ןב ךונח םאני :םש םתחו רזעה ןבא ע"ש לע יבצ תלחנ 'ס
 הנוחה ,אתוולג שירב ןיילופ ץראמ הלגה רשא ליצז םבהרבא היומ

 ןואנהו ,( קיפל ט"ת זומת 'כ 'א םוי םתוח ןיגנוטיא ק'ק הפ םויה
 זנכשא ץראל הזמ ועסנ רשא ותלוז םינואג ראש דועו .ללה תיב לעב

 .קרו)  .םינוש תומוקמב םש אתביתמ ישארלו םינברל םלכ ולבקתנו

 ,ץראה הטקש רשאכ ןילופ תונידמל םהימי ףוסב ובשו ורזח םהמ תצק
 וימי ףוסב לבקתנ אוה ,חבזה תכרב לעב רבונדייאק ש"רהמ םקמו
 גוובמהמ בוש לבקתנ ללה תיב לעב ןואגה ןכו ,אקארקל מ"רפפמ
 הלאה םעזה 6 ךשמב הנהו .(רובכ ותחונמ םשו אווקלאזל אנוטלאו
 ,ותדלומ ץרא תא אוה םג בוזעל ,בהז ירוט לעב וניבו םג הסנ
 םעמ ורזע אבי םשמ ילוא יכ הוקתה םע זנכשא תונידמל כ'ג עוסנלו
 ירעמ תחאב ,הרובעה לעו הרותה לע תבשל החונמ םוקמ אוצמל 'ד
 יהיו ,הכ דעו וירוענמ שדוקב וכרדכ לארשיב הרות ץיברהלו ,הדוהי
 ילודג .לכ ודרח ואוב םוקמ לכבו ,ןירהעמ ץרא ךרד תכלל זפחנ דוד
 ,ותרות רואמ תונהיל דוד ינפ תא םישקבמ ויה םלכו ,ותארקל ריעה
 ומפשמ וילע ץיוחהל ,ונואג תרדה ינפל ואיבה השקה רבד לכו
 ושא הלאשה תורוא ,כ"קס ג'סר ןמיס ח"וא ז'טב הזמ ;ראר) ,ונידו
 ,ןיבוריע ינידב ,ןירהעמ תנידמב ץינייטש קיק ישנא וינפל ועיצה
 ךוד ויכע ידמ ןכו /השעמלו הכלהל הזב םהל בישה רשא ותבושתו
 'ר ןואנה לש דחא דימלת תודוא דוד לאשנ םש םג ,יושילעה ריע
 תוגירטכש ברח יטילפמ חרבש ינושרגה תדובע לעב יזנכשא ןושרג

 ןילופ
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 םידע ואבו ,םיירדקה ןיב תיבשנ ותשאו ,איושילעה ק'קל אבו ,ןילופ
 תתלו ומע ןתחתהל הצר דחא  בידנו ,םנוא תמחמ הדמתשנש ודיעהו
 ובל היהש קר הנוגה אינודנ ןכ םג ול ןתילו ;רשאל ותב תא ול
 אוכבו ,ה טגר םרח תמחמ תרחא השא אשיל רתומ אוה םא םפסהמ
 הקיל רתומש הרוהו .,וינפל וז הלאש הלאשנ איושילעהל ז"מה וניבר
 ,רחא י"ע הנושארה ותשאל טג תוכזל כ"ג ךירצ וניאו ,תוחא השא
 לעב ןואכה םשארבו ,םש הנידמב םינבר הזיא זא ותארוה לע וקלחו
 סג יוכיז וליפאש ורמאו ,הנידמהו ש"גד דיבא זא היהש קדצ חמצ
 חמצ לעב ןתח ינושרגה תדובע לעב ןואגהו ,הזב ינהמ אל רחא י'ע
 רמע אוה ,םש ןירהעמ תנידמב ץיטסורפ קיקד ד"בא זא ייהש קדצ
 יוכיז הזב ינהמ פיכעד עירכהו זיטה לעב וניבר לש וקדצ ןימיל זא
 אל 'לבא ,קדצ חמצ לעב ונתוחל הזב ותבושת ךרעו ,רחא י'ע טג
 ,ו"ל ןמיסב ינושרגה תדובע ת"ושב הז לכ ראובמכ  ,הזב ומע םיכסה <

 .(ע ןמיסב קדצ חמצ תיושב בוש אצמת הלע הוה המ רבדה ףוסו
 ומוקממ דודנ היהו ריעל ריעמ םש הנידמב ז'טה וניבר  עוסנב יהיו
 הרות ץיברהלו אסכ תבשל םוקמ עובקל חונמ אצמ אלו ,םיבר .םימי
 ,ותונע לכ תא דודל 'ד רכז ול רצהבו ,ושפנ התוק רשאכ לארשיב

 ץראה הטקש יכ ירחא ןילופ ץרא לא בושלו רוזחל וחור תא ריעהו "
 ותלחנ לע דיגנל והמישיו ,הלחנה לאו החונמה לא והאיביו ,טעמ
 םימימ דוע תעדונה ,הרטועמה בובל ריעב רשא 'ד םע  תולהקמב |

 ןיעמו המכחה רוקמ םש ,םירפוסו םימכח האלמ ,םירובג ריעל םינומדק
 הבושתב חיבה וניבר ןושל) הנומאה דוסיו הנפ ןבא םש ,הנובתה
 ר"ב ףסוי יר ןואגה תריטפ ירחא םינש הזיא הז היהו ,(ב"ע ןמיס

 יקיפל ב"ית ירשת יב םש רטפנש ןילבולמ ם'רהמ ןתח .ץעג םוקילא
 וילסכ 'כ םש רטפנש קיז םהרבא ריב ריאמ 'ר ןואגה תריטפ :ירחא םגו
 ךותב ינשהו ריעל ץוחב ןושארה ,בוכל ינבר םהינש ויהש  ,קיפל ד"ית
 מירלו דיבאל ז"טה לעב דוד וניבר ןואגה לבקתנו ,עדונכ ,םש ריעה
 . הרותה לע תבשל םש ודובכ לדגתנו ,םש ריעל ץוחב בובל ק"קב
 תבחר ךותמו רשוע ךותמ .,הדעו להק ךותב חטבו טקשה יהדובעה לעו
 םירפ םלכ ויה אילאדאפ תנידמ לכו בובלד לילגה ירע לכ םג יכ ,בל <

 תעמשמל 8
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 ,(ח"פ ןמיפ ןיקבולמ ם'רהמ ת"ושב הזמ האר) בובלד ברה תעמשמל
 ופוס ינועמ הרותה תא םייקמה לכי :ל"זח רמאמ ליז וניברב םייקזרנו
 ה"כא כ'ג היה ונטזב יכ ,רחא םוקמב וניארה רבכו ,"רשועמ המייקל
 וניבר לש ורימלתו ותב ןב ץריה ילתפנ ה"ומ ןואגה םש ריעה ךותב
 זא רכמנ דיכת תנשב יכ ,םש להקה םקנפב בותכ אצמנו ,ל'ז ח"בה
 פיע לינה ץריה ילתפנ 'ר ןואגהל ,ריעל ץוחב בובל ק'קב דחא: תיב
 |[ ויבר לש ותמיתחו ודי בתכב כ'נ אוהה קספה םייקתנו ,ןיד תיב קספ
 [  אוה דוד םאנ, ק"פל ד"כת בא םחנמ זיכ םויב םותחה לע אבו ,ז"טה
 = עמ היה הנשה התואבו ,'ה"הללז לאומש ה"ומ ןיצקה א"אלב ןטקה
 < ודעותה רשא ,ןילופ תוצרא 'ד ינואג תפיסאב דעוה ישארמ דחא וניבר
 םש רשא ,ק'פל ד"כת ןסינ א"י םויב ץינמארג דיריב ןילבולב ודחי
 | ןשרד לאלצב טיגהל העבש הירומע 'ם תספדה לע המכסהב כיג ואב
 ו םאג, ותדלומ ריע םש םג תרכזהב םותחה לע םש אכו ,קצולס ק"קד
 [ הנוח .רימדא למ ה הללז לאומש ה"ומ ןיצקה א"אלב ןטקזר אוה דוד
 |  םותחה לע כינ אב יקיפל ז'כת תנש תלחתבו ,"ויעל ץוחב בובל קיקב
 ףוסב שרוק תכצמב ש"מכ םש בובלב א"רד סקנפב דחא ןיד קספ לע
 | םימי ךיראהו ,הבישיב בשויו ןקז םימי תוכיראל ןכ סג הכז וניברו ,ביח
 "= םלכ ויה וינב ינבו וינב םג ,הלודגבו הרותב וםש בובלב ואסכ לע
 "  ,האלהל הארת רשא יפכ ,הלעמה םורב תובישי ישפותו הרותה ירידא
 " תודוא םירכעה הנחמב לודנ שער לוק עטשנ וימי ףוסב יכ עודי רבכו
 ןואגה ונב תא וילא זיטה וגיבר חלש זאו ,י"רש ץיש רקשה חישמה
 | יל היומ עדוגה ןואנה וגרוח ונב םג ומע ותאו יליגס היעשי היומ
 [" | שיקריס לאוי וניבר ידכנ םהינש ,'לחש לוקו הירא תגאש. תיוש לעב
 .ןתחילש ושע םהו ,ץישה לש ונקנק לע תוהתל ,ל"ז חיבה לעב
 = דובכל ץ"שה םדיב רסמ רשא ןרודו החנמו םימולש תרגא כיג ואיבהו
 = פקעי 'ר ןואנהל ייבצ לבונ תציצ, יסב לכה ראובמכ ליז ןואנה םהיבא
 " עוניו ותיב לא וציו תומל דוד ימי וברקיו .םיקיתע םירבדהו ,טרופשש
 .'" הששו םירשע םויב םימי עבשו ןקז םש בוכלב וימע לא ףסאיו
 אל יכ ,ותומב ול ושע לודנ דפסמו -- ,ק"פל ז'כת טבש שרוחב

 : ותומכ לארשיב וירחא חינה
 הלאו



 חנ יפוי תלילכ

 : םש בובלב ותרבצמ ןבא לע םיתורח ואב רשא םירבדה הלאו

 לודגה ןואגה ןמטנ ,ק"פל זיכת תנש טבש ויכ םויב,

 וניברו ונירומ ,בהז ירוט לעב לודגה ברה ,הלונה רואמ

 ,םירקי םירובח רבחמ ,יולה לאומש ה"ומ ןב דוד ה"ומ

 ךורע ןחלשה לכ לע ,םירוד רודל ריאה  ותרות  רואב

 הקספג יכ ,הכז רבכ םייחב ונדועב ןה  ,םירוט העבראו

 :"ה"בצנת .הכורעו הכז המלש ותארוה הכלה ותומב

 .(ק"פ ןמיס "0 םדוק סכ5מ)

 ,היעושעש הלדג  אקארק ריעה ,הדליו הרה  ,רימדאל  ריעה

 :התדמח ילכ הדבא יכ 'בובל הרמא !הל אג היוא

 .(ס"פ יו ספיבמ ,ב"פ ס"כ ק"ומ  ,לריז ירד ייטפכ חכ רכ ל"זח סליל ןיעכ)

 ופקת השעמ לכ לע בלו ןיע םישתו הצות סא !רקי אווק הנהו

 וירובח .דבלמ יכ ,הזחת דוע ןכ ,ליז וניבר לש  ותרובנו =

 םשל םיעדונה ע'שה יקלח 'ד לע רבח רשא םיאלפנה בהז ירומ 1

 דיע .הלוגה ינב לכ םהב ריאה רשא  ויתובושת יבר דבלמו ,הלהתלו

 תקזחהב הרותה לגד ןכ םג םמוול שדקה ךוד וכוד קידצ זחא

 רברל אמצ החצ לכ וינדע לחנמ תוקשהלו ,תודבכנו תולודג תובישי

 הזב סג ךרדו ,תודיקשבו ןויעב םיקסופבו דומלתב הרורב הכלה וז 'ד-

 תיב םש עבק ואוב םוקמ לכבו ,ל'ז חיבה לודנה וניבר ונתוח תובקעב

 רשא הברה םידימלת דימעהל הכזו ,לארשיב הרות ץיבוהל ושרדמ

 רשא תעבו ,לארשיב תוארוה ירומו רודה יראפ ושענו וחילצהו ולד =

 הפ התיה ,הרטועמה בובל ק"קב הלודגה ותבישי תא זימה וניבר גהנ

 זא הדמע רשא ,הראופמו הלודג הבישי ןכ םג  ,הריבה אקארק ק"קב-

 רואמ ליז ןילבול לשעה ה"ומ ,הרותה רש  לודגה וניבר לגד תחת

 ירחא  לילגהו ק"קק הפ מ"רו דיבא אוהה ןמזב היה רשא  ,הלוגה

 םירימלתה זא וכלהו ,בוט םוי 'סות לעב לייגס ןמפיל ה"ומ ןואגה תריטפ

 ןיא .הנהו .לארשיב הישותו הרות התברה םירפוס תאנקו ,ליח לא ליחמ

 ותודליב דימעה רשא ל'ז וניבר ידימלת לכ .תונמלו בושחל םוקמה הפ <

 יתרמא םלואו ,הזב ןוילגה םליכי אלו המה םיבר יכ ירחא ,ותונקזמבז = =

 ,םהבש םיניוצמהו םילודגה ןמ אמגודל םהמ הזיא פ"כע הפ בושחל =

 ולאו 0



 יפוי תלילכ

 ! /  בראבמאב קיקד דיבא יולה דוד ה"ומב לאומש היומ ןואגה (א :םה ולאו
 אמק ארודהמ "העבש תלחנו  רקיה ורפס ידי לע עדונה ,הנידמהו
 | ארודהמ העבש תלחנ רפס ול דועו ,לארשי תוצופת לכב טשפתנש

 יארוקב תיוש רפס רכח םג .תואיצמב רקי אוהו כיחא ספדנש ארתב
 היה אוהו ,ותריטפ רחאל ונב ייע ספדנו העבש תלחנ 'ס ןכ םג ומש
 ייסב םש העבש תלחנ ת"ושב הזמ האר) זיטה וניברל קהבומ דימלת
 ליטפעש ה"ומ ערונה ןואגהל דימלת כיג היה ןכו ,(ג'ע ט"ס ו"מ בימ
 תלחנ ורפסב ומצעב שימכ ליז הילשה לעב ןואגה ןב ץיורוה ל"נס
 כ'נ .ץירהו ,םש איי ןמיסב םישדוחמב הבותכה יטפשמב העבש
 הכזה תכרב 'לעב רבונדייאק שירהמ ןואגהל  ויתוקיפסו ויתולאש
 ןמיפ לאומש תנומא ת"ושב םגו ,םינוש תומוקמב םש ורפסב ראובמכ
 ד"בא היהש לאפינרטממ לאומש היומב לארשי היומ ןואנה (ב .הימ
 ועבר לש ודוד ןב כ'ג היה אוהו ,קציול ק קבו רימדאל ק"קב טירו
 לבא ,רפסב ןורכז םוש הזה ןואנהמ 'אצמנ אלש םגמא םא הנהו .ז מה
 |[ ןושארו שאר היהש ותלודנ תראפת רקי עדי אל תורודה יארוקמ ימ

 אב גילת תנשבו ,ותלוז דעו םוש השענ אלו ורוד ימכחו ינואג ןי
 האיציניווב ספרנש לאומש טקל 'פ לע יאשישק ינואג ןיב המכסהב
 . .תוצרא עברא ינואג לש דעוה ישארמ דחא היה ז'לת תנשבו ,ד"נת תנש
 אנמרוהו תושר ןתיל תחא הצעבו המכסהב ואב רשא בולסרעי דיריב
 הילת תנשבו ,םררמשמאב וסיפדהלו תיזנכשא תפשל ךינה קיזרעהל
 היריב ןילבול דעוב ןכ םג ,לינה ך"נה תקתעה לע םיכסהל תינש אב
 דועו .,תוצרא עבראד רודה יגיהנמל דעוה שארב םש דמעו ,ץינמארג
 רעוב המכח הנק רפס לע ומיכסהש תוצרא 'ד ינואג ןיב המכסהב אב
 | תספרה לע םתמכסה ונתנש תעב ןכ ומכו ,קיפל מית תנשב בולסרעי
 .תנשב םדרטשמאב ספדנש חיוא ע"ש לע תבש תלועו דימת תלוע יס

 [ אב גימת תנשבו .רימדאל ק"קב טרו ד בא היה זאו ,ק"פל אימת
 |" םש ונתנש .ץינמארג ריריב ןילבול דעוב איד ינואג םע תחא ₪

 [ | ןואגה לש ףסכה תורוקנ יס דגנ בהז יניגמ 'ס סיפדהל םתמכפה ףק
 ודימלת אוהש םש בתכו ,קציול קיקב מ'ִרו ד"בא היה זאו ,ליז ךישה
 היומב לרנעמ םחנמ היומ ןואגה (ג .ליצז ז'טה לעב ןואגה לש בישו
 :איושילעה ק'קב מירו ד"בא הלחתב היהש ,ןנזופמ ר'מר שריה יבצ
 ,רארגימז ק"קב ד"באו מ"ר היה בינת תנשב כ"חאו .ןירהעמ ?רנידמב

 זאו

 ו

 לו
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 היה חינת תנשבו ,הנושארה הספדהב םהרבא ןגמ 'פ לע םיכסה זאז
 עיש יניד לע םייח יקח 'פ לע םיכסה זאו ,בארגנעוו קיקב ריבאו מ"ר

 ךיראהו ,םהרבא ןגמה לש ונתח םינפה םחל לעב ברהמ םייח חרוא -
 יקח רפס לע בוש םיכסה זאש חיעת תנשב םג םש ואסכ לע םימי
 רבח הזה ןואגהו .ל"נה םינפה םחל לעבמ כ'ג ז"עהא יניד לע ךרד
 ףוסב םש בתכו ,םופדב אנו ס"שה תודגא לע םכחנמ תנצנצ 'ס
 ,אקארק קידבא לשעה 'ר וניבר ןואגה תבישיב הלחתב דמלש ורפש
 ןואגה (ד .בובל ק'דבא זיט לעב דוד ה"ומ ןואגה תבישיב דמל כיחאו
 ק"דבא ץריה יבצ לאומש ה"ומ ןואגה ןב ביל הדוהי הירא ה"ומ
 ,ז"טה וניבר לש וגרוח ןב אוהו ,ליז ח"בה לודנה וניבר ןב בושטניפ
 ןואגה תב תינברה וזרשא הקבר וילע התמ וניבר לש ותנקז תעל יב
 לאומש 'ר ןואגה וסיג תשא ותסיג תא השאל ול חקלו ,ח"בה לעב
 וניבו לש ותיבב לדגתנ ביל הדוהי הירא מ"גה הנהו ,ל"נה ץריה ינצ
 הלעתנו הלעו :הרובחבש יראל השענש דע התמרה ותבישיב כינ רמלז
 תולודגה תולהקב מירו ד"בא תויהל לבקתנש דע ןמזה ךשמב
 ילורג םע ויתובושת ףילחה כג יאטילו ןילופ תונידמבש תוראופמהו
 ודכנ י"ע .ותריטפ רחאל וספדנ םהמ תצק קו רשאו ,ורוד יטכחו
 ,אטילד ץינשיוו קיקד דיבאה שליזיימ עטנ ןתנ םהרבא היומ גיהרה
 ת"ושב וספדנ םהמ תצקו ,"לחש לוקו הירא תגאש, םשב םיארקנז
 תחא הבושת ול דועו ,(ט"נ ,ח'נ 1 ג ןמיסב םש האר) יארתב ינואג
 מ"רלו דיבאל לבקתנ וימולע ימיבו ז'ק ןמיס בקעי תרובש תיוש 'פב
 יבאל תחא הנוגע קסעב בתכ רשא ותבושת חלש םשמו ,זריווס ק"קב
 ילחש לוקו הירא תנאש, רפסב הספדנ איהו ,ז"'טה לעב ןואנה וגרוח
 חלש םשמו ץינבאטס ק"קב מ"רלו דבאל לבקתנ כ"חאו ,'ו ןמיפב
 איהו רבונדייאק ש'רהמ ןואנהל תונוממ ינירב בתכ רשא ותבושת
 קיקב ד"באל לבקתנ כ"חאו ,ה"כ ןמ'ס לאומש תנומא ;ר"ושב הספדנ
 שרח חנעפ תנפצ רפס לע ט'מת תנשב ותמכסה ןתנ םשו שמשומאז
 ,(איד:פ סופד) אלפימערפ קיקד ןשרד השמ ריב ףפוי 'ר ברה רבחש
 רפס לע ;דמכסהב אב סשו ןיטקט ק'קב מ'רו ד'באל לבקתנ כ"חאו
 ,ל"נה אלסימערפ קיקד ןשרדהמ חספ לש הדגה לע םיספ תנותרכ
 מירלו ר"באל םשמ לבקתנ וינת תנש עצמאבו ,(םדרטשמא םופד)
 תנשבו ,ח"וא עיש לע הרורב הכלה יס לע םיכסה זאו ,אקארק ק'ק הש

 א'סת
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 לע םיכפה זאו אטילד קסירב ק"קב מרלו ד"באל הפמ לבקתנ א"סת
 שג םש ואסכ לע םימי ,ךיראהו ,סישה תותכסמ לע ףסוי שאר רפס
 ,עדונכ הרותה לע םולש תירב "פס לע כ'ג םיכסה זאש ג'עת תנשב
 םינואנה ונב ןב םג ונב םג םש קסירבב ואסכ לע בשי ותריטפ ירחאו

 : הזב ידו ,םש םולש תירב 'סב ראובמכ לז
 = וינב נבו וינכמ וניבר תודלותמ טעמ ןכ םג הפ בושחל יננהו

 םירפס יפמו םירפוס יפמ יל ערונ רשא יפכ וידכנו וינינמ
 ּןל ויה בהז ירומ לעב ונינרל יכ עד .הז ונינמז דע רוד רחא רוד
 לורנ ברל כ'נ האושנ תחא תבו ,המכחבו הרוחב םילודג םינב השלש
 יכדרמ ה'ומ הרובחבש ירא ג"הרה היה ןושארה ונב ,המכחבו ;דרוזרב
 ויה םהינשו ,לגס המלש ה"ומ ריסחה ג'הרה היה ינשה ונבו ,ליגס
 םהיבא דוד הנח תירקב םש בובל ק'קב םיהא תבשב םתבש ןוכמ
 שודק לע וגרהנ םהינשו ,הלילו םמוי הרותב םיקסוע ויהו ,םשד ד"באה
 םישודקה ראש ןיב ,הלוגה רואמ ןואגה םהיבא ייחב דוע ,הלילעב םשה
 ץוחכ ,ד'כת תנשב גובל ריעב היהש 'ד ףא ןורח :םבויב וגרהנש
 ,ןויס 'כ דע רייא 'ח ןמ ריעה ךותבו ,רייא 'ח שדק תבש םויב ריעל
 ןואגה היה ישילשה ונבו .(מ"ל ןמיס ר'חו ט"ל ןמיס ביח שדק תבצמ)
 ול" ויבא תריטפ רחאל םג םימי ךיראה ל"ז אוהו ל"גס היעשי ה"ומ
 וגב םע רחיב ז טה וניבר ויבא חלש ותוא יכ הלעמל והונרכז רבכו
 ץישה לש ונקנק 'לע תוהתל ביל הירא זדומ ןואגה ודימלתו וגרוח
 השמ ה"ומ ןואגה ברה אוהו השמ ןתוח היה הז היעשי 'ר ןואגהו ,י"רש
 השמ  להקיו ס'חמהעב יוואניש קיקב מירו ד בא היהש ליז ש"ארהב
 ראבל ז טה וניברמ דוד ירבד רפס ךותב ונממ תצק ספדנו ,הרותה לע
 דועו ,טרופנרהיד סופדב ט"מת תנשב םפדנש הרוזרה לע יישר 'יפ
 ןואנה כרה תשא התיה ז"מה וניבר לש ותבו ,האלהל הזמ ראובי
 מ"רו ר'כבא לאוי ה"ומ לודגה ןואגזד תא ול הדלי איהו  ,דג ה"ומ
 וניבר ונקז ירבד קידצהל בהז יניגמ םיחמהעב אוהו ןישובעש 5

 ליז ךישה וניבר וילע גישה רשא תוגשהה בורמ 9 עיש לע ז"ט
 ךילכול דעוב תוצרא) יד ,ינואנ וילע ומיכסהו ,ףסכה תודוקנ ורפסב
 ,האלהל הזמ םג ראוביו ,ק"פל גימת ררא ב"י 'ד םויב ץינמארג דיריב
 רפס תספדה לע ומיכסהש םינואגה ןיב המכסהב אב ץת תנשנו
 םשו ,אלסימערפ ק"קד ןשרד .השמ ר"ב ףסוי 'ר ברהל םביספ תנותכ

 אב

 הב? 4
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 ליז דג היומ לודגה ברה .א'אלב לאוי ריעצה םאני :םותחה לע אב
 יבא דג השמ ה"ומ ןואגה ברה היה ונבו ייו'צי ןישרבעש ק'קב הנוח
 ןיקיזנ רדס לע ,'תוכל;ה ישורח, ם"חמהעב ל"ז לאוי ה"ומ ןואגה
 לע ז"טה רפסל תוהגהו םישודח רבח םג .(ויצת תנש אנוטלא םופד)
 ומיכסה ו"צת תנשבו ,'היגמה ירבד, םשב םיארקנו רזעה ןבא ע"ש
 ודיב התלע אלו ,לאקזחי תסנכ לעבו עשוהי ינפ לעב םינואגה ומע
 ירי לע ותריטפ רחאל וספדנו ,העשה ול הפרטנ יכ וייחב םסיפדהל
 ראשו הדוהיב עדונ לעב ןואגה תמכסהב ליז דג היומ לודגה ברה ונב
 רודה ילודג םידכנו סינינ דוע ול ויה הלא דבלמו -- .אוהה רודה ימכח
 ק"קד מירו ד"בא .בקעי היומב ךוד היומ ןואגה םהמו ,םירפס ירכחמו
 ע'ש תלחת לע ,םילשורי תומוח ס"חמהעב אוהו ,אטילד באשרעש
 אוהו ,('ח תואב םייח תורצוא) ז"סקת תנשב א"דפפב םפדנו ח'וא
 םולש היומ םסרופמה ןואגה ברה היה וגבו ,זיטה ןואגהל דכנו .ןינ היה
 ברה יבא אוהו ואטילד קסירבל ךומסה קפרישאק ןימאק קקד דיבא
 ק"קב חרוז היה ותוות רוא רשא ל"ז ףירח שריה יבצ היומ .ןואגה
 אוה וירנ עשוהי םהרבא  היומ ג'הואמה ברה ונבו  ,אטילד זיוושעינ
 ק"קל ךומסה ייארקאפ ק"קב ץ"מו ד'בא הארוהה אסכ לע תעכ בשוי
 ונל םיעדונה ןמו ןעיצילאנ תולילנב םג ול םידכנו םינינ דועו .אנוואק
 אווארבמאד קידכאה יולה שריה יבצ ה"ומ ןואגה ברה םה ,הז וננמזב
 אוהש םש ותבצמ לע קקחנו דובכ ותחונמ םשו ,ינראט קיקל הכומסה
 םילודגה םיחאה ינש יבא אוהו ,בהז ירוט לעב יוקה דוד וניבר ידכנמ
 ק'רבא היהש ,ליצז יולה בקעי היומ ףירחה ןואגה ביש 'אה :רודה "ראפ

 ינשהו .אקארק ק'ק הפ ד"באר השענ כ'חאו ,ןילופ .תנידמב םורבלאוו |
 נידמב ףאראבז ק"דבא ל"צז יולה ףסוי המ עדונה ןואגה ב"ש
 ידידי אוה ותב ןב ודכנו וףירח ףסוי 'ר םשב ארקנ היהש ןראגנוא
 לע תעכ בשוי ,ו"רג םייוו שריה יבצ היומ רודה תפומ ןואגה ברה יביבחו
 יבצ ה"ומ גיהרה ונקז יבא םוקמב לינה אווארבמאד ק'קב תונברה אסכ
 דיבאה ץיורוה .יולה רודניבא ה"ומ ןואגה ברה ןכו .ליז יולה שריה
 קיקד ד באה שליזיימ שריה יבצ השמ 'ר ןואגה ןתח אקנימאק ק'קד
 ותמדקהב ץיורוה ןושמש קחצי היומ ברה ונב | תודע יפכ) .אווקלאז
 ןועמש ה"ומ ןואגה ברה םגו .(ץיוואנרעשט םופד יארתב ינואג תיושל
 סופד) ןועמשמ םש םיחמהעב אווארבמאד ק"קד ד'באה ןרעטש יולה

 בובל |
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 וניבר ידכנמ כיג ויה םה ,(םש וגב תמדקהב הארו ,?"ות תנשב גובל
 תורקי תוחפשמ הברה הז וננמזב דוע שי הלא לכ דבלמו .זיומ לעב
 ,זנכשא ץראכו אטיל תנידמכו איסורו ןילופ ירעב םיצופנה תודבכנו
 לעב םיולה אישנ דוד וניבר לש וערזמ םהש םיסחיתמה יול ינבמ
 רע הלוגה תוציפת לכב םייח ונא  םהיפמ רשא "בהז ירוט, ירפס

 -- :הזה םויה
 .יננה יכ /הפ טעמ רוע ךרצעא םא אנ חלפ !רקי אווק התעו .ח

 ל"ז וניבר ירפס לכל הרק רשא תא ןכ םנ ךינפל עיצהל
 תא ,םירקיה וירובח ראש םגו ,עישה יקלח 'ד לע זיט ירפס השמח
 יכ ,סופדה רואל ואצי ךיא םירבד ילונלב לכו ,םהילע ורבע רשא לכ
 ידי לעו םיגוש םינמזב הז רחא הזב קר ,םלכ וספדנ תחא םםעפב אל

 , : עמשו תכסה התאו ,תונוש תועצמא

 םלוע רואל הנושאר אצי הז ,העד- הרוי רוטמ עיש לע זיטה רפס (ל
 תיכל ואיבה ומצעב ל'ז אוהו ,רבחמה וניבר ייחב דוע

 ותויהב וידימלתו ויֶקבח תרצפה י"ע קיפל וית תנשב ןילבולב סופדה
 ךימ טשפתנו ,םש ותמדקהב רפיס רשאכ ארטסוא ק'קב מ"רו ד"בא
 וחמשו והואר םירומה ילודגו רודה ימכח לכו ,לארשי תוצופת לכב
 " םאו ,השעמלו הכלהל הארוהב וירבד בור תא ולבקו ומייק םג ותארקל
 אווהו לז ךישה וניבר םג םק הנשה התואב אוהה ןמזב יכ םנמא
 תא רואל איצוהו ,יזנכשא ןהכ ריאמ ה"ומ ןואנהב יתבש היומ ןואגה
 ותויהב הברה וב עגיו חרט רשא ד"י ע"ש לע ןהכ יתפש וופס
 תירקב ולוקל םיבישקמה םידימלתו םירבח םע הרותה תותלד לע דקוש
 היומ גיהנמו שאר לודגה ברה ריבגה ונתוח תרוגמ ריע איהו -- אנליוו
 אקארק הפ וסיפדהו -- ל'ז א"מרה דכנ שמנוב יר קחצי יר ףלאוו באז
 ןילופ תונידמ לכמ ץרא ינואג חיי תומכסהב קיפל ו"ת זרנשב כ'ג
 ןואגה כ'נ ויה םללכבו ,ךיירטסע תנידממ םגו ,אטילו ןילהאוו .איסורו
 קיקד ד"בא זא היהש בומ םוי 'סות לעב ליגס ןמפיל 'ר שישיה
 המלש יניגמ לעב עשוהי 'ר ןואגה םיקהבומה ויתוכר ינשו ,אקארק
 םלכו ,ןילבול קיקד מ"ר לשעה 'ר וניבר ןואגהו ,אקארק ק"קד מיר
 ןואגה וימח יחא םגו ,ורובחב תושעל אילפה יכ וילע םתודע ונתנ
 ק"דבא זא היהש ארתב ארודהמ לעב שמנוב 'ר קחצי 'ר השמ ה"ומ
 א"שר - וניבר ןתח אוהו ןילבול קיקב דיבאל כ'חא לבקתנו ,אלמבול

 יז



 אס יפוי תלילכ

 לכ יניעב דמחנו אלפנ רפס אוהש. :םש ותמכסהב וילע דיעה ,ל'ז
 ול ונתנ הז רובעבו ,יויתוארוהבו וישורפב לארשי יניע ריאהו ,ויאור
 ןעי לבא ,םיברה תוכזל לארשיב וציפהלו וסיפדהל אנמרוהו תושר
 םישישיו םינקז םלכ ויה רודה ימכח ראשו .םינשב ךר ןיידע זא ותויה
 ,לארשיב זרוראופמו תולודנ תולהקב ןכ םג ראפ ונהכ םהמו ,ונממ
 וישורפ לע אל וילע ךומסק ללכ וצר אלו ,ול עומש ובא אל ןכ לע
 תלחנ תיושב אמגודל האר .רימחהל אלו לקהל אל ,ויתוארוה לע אלו
 לדנעמ םחנמ היומ ןואגהמ תחא הבושת םפדנ (םש ג'ס ןמיס) העבש
 ,אקארקמ סאב לדנעמ 'ר םשב ארקנ 'יהש ל'ז שרודגיבא 'ר קחצי 'ר
 רפסב יתיארו, :ליהזב םש בתכש מירפפ ק'קב :ד"באו ח'בה דימלת
 ףוגה תריבשבד םש בתכש נינ ןמיסב ןהכ יתפש ומשו שדח
 וניאש אתיסאב אנכובכ ףוגב אוהש המ רבלמ לדוגאב ןנירעשמ
 יתעדי אל ינאו ,ל"כע םינורחא ראשו ברה ןושלמ עמשמ ןכו ,ףרטצמ
 ךופהנו ,ףרטצמ וניא אנכובהש "נימ 'יל עמשמד אצמ ןושל הזיא
 ןמ .דודמל שיש םיקסופה ןושל דצמו ארבסה דצמ יל הארנ יכ אוה
 איהה הבושתה הנהו .םידי יתשב וירבד החדש שיעיו 'וכו "אנכובה
 וילסכ ג"כ םויב םש ,מ"רפפמ ד"בא סאב לדנעמ 'ר ןואנה הבתכ
 כ"ג רטפנ הנשזר התואבו ,ותבישת ףוסב םש ראובמכ ק"פל ג'כת
 רבכו ,עדונכ םינש אימ ןב איושילעה ק"קב ומלועל ליז ך"שה וניבר
 עבש ומכ ,ג'כת תנש רע ויית תנשב ד"וי לע ך"שה ספדנש תעמ וורבע
 הז דבלמו ,שדח רפס םשב ותוא  ארוק אוה ןיידעו ,הנש ?זררשע
 ובל ואלמ רשא לע ,אוהה רודה ימכחמ תצק זא וילע ורמומתה
 ןב םימיל ריעצ ונדוע .אוהו ,הארוהה ינינעב םיברב ותעד תולנל
 ואלמ אל ןיידע אוהו ,םימייקו םייח ויתובו דועו ,םינש עבראו םירשע
 ןהכ אל םגו ,תולודג תובישי תקזחהב םלועב ועבמ אצי .אלו וימי
 ,עדונכ תולהקה ןמ תחאב תונברה אסכ לע בשוי זא תויהל ראפ
 אל ךא ,ותארקל םוחב תאצל םתעדב כ"ג היה םזגורו םתאנק בורמו
 וב ועגי אלו ,תויוז ןרקב חנומ ורפס 'יהיש וצר פ"כעו וםדיב התלע
 דע ,(ד השעמלו הכלהל ןיד הזיא וכותמ תורוהל םעב םירומה ידי

 רחאל

 ,ורפס לעו ליז ך"פס וכינכ לע סלכקס ז5 סלדנ סעכ דע סלכפ הנהו (ד
 תוכלות קזי5 לולע5 וספסו ,תוליכע ועקכו ,תוכםקע וכסת יכ דע

 תוסדכ



 " - יפוי תלילכ

 .האנק ועדי אל רשא לארשיב שדח רוד םק זאש םתריטפ רחאל
 הכלהל ןוצרבו הבהאב ליז ך"שה וניבר ירבד תא םג ולבק זאו ,זגורו
 לאיתוקי ר"רה תמדקהב) ,ורואל וכלה ץרא ינואג םגו ,השעמלו
 םדוקו ,(מ"לת תנשב תיזנכשא תפשל ךינה תא ותקתעהב דנומטיוומ
 | ךכותמ ורוה ציומו וםינברה לכו ,ז"טה רפסב קר םנייעמ לכ ומש הזל
 < בשויו ןקזל ותוא וריבה יכ ,השעמלו הכלהל הארוזרה ינינע לב
 א וריאה רשא וידיטלת ילודג י'ע םלועב ועבט אצי רבכו ,הבישיב

 ינפ

 סככסכ ןווכ סוקע לכ 55 יכ תוכעטכ ולכו ,לסקס ךופע ורפס ת5 תוסדל
 -  .,ספיפענ ולכ סגו ,ויתועקכס3 וילע ךועםכ ויני ולכע 55 דועו ,ויתולכוסכ

 < .,ויפונכ םופלוסע וקפס לנפו ולס וגילס םילעכ ונולע תל םנלסס סיעעפכ יכ
 = וילע וכניסי כו ,קסופל וכיסססל וילק5 סילועס וכסעי למ סיס סתכוכ לכו
 | ללונכ דיי לע ךיפס לפק לכונ 'יסיו  ,ססעעלו סכלסל עגוקס קעכ לכוס

 ::ףסוי סיוע ןוסגסנ ץייכ םכיס יכ5 סיוע ןולגס לנסש קיו לע יכ5 תכחנ רפסס

 | .םיפרסס םע3 6ק6כק ספ ןכ סג וסיפדס 05 ,(5"ז ם'גס וכינכ רינכת) גיז

 2 לס ןוסלככ שםרפעס סיס לוסו ,ד"וי עיט לע ולפס 5 ך"סס לעכ ספ

 / כככ ןפפס עטפתכ לכו ןופככ לנקסנ 55 זייכעו ,סיול ע"טס לע לולכ ז5
 [ כולל | ותללכ ריע יכ ןעי = ,סטעמלו סכלסל וכופע תולוסכ סיככעס סנס

 . ספי ןווכ 650 וילע וליכעסו ,סות לכע 3 ופכד ןיכלוע ויכע ופני  ,םופדס

 5 'וכע5 וכ ופלפ ש5 סיכוככס סיכנדס לעו ,ויר3 לע ןיד לכ סוקנ לכ 5

 .,רלסככ ו5 וכפכ לש5 ל" ןולגת וןינ5 יסודקע ופפ סק סינוננ יכ ץלע

 : ןימ5 תקרל 5ע ךיעסו 53 סע לפל קזעס ןכ5 ע"ש לע ינ5 תלפנ רפסל
 < ?םודקע קל לככ תוכ5 תלסכע ונכיל ק"ופ 5ע "כס רפש יכ םולו  ,רכסעס

< / 

 = "כ לכקפכ 55 ןכלו ,ו5 סיס 55 עעוס יכ ,יד ופופ ןכס לסלע לנקעס ויסל

 "= ןוסנס כנס כשל םיופ ע"ש לע ריעפ םלוע 'סכ סג תלזכ ךכ 905 עכי6 ןכו

 : ּי קסלכק ק'קד ן ף = סיס :"ע ביסכס ןתס) קסלק ק"קד ןץייד ל"ז ףסוי סיועכ לסועס קיו
 = ףללוו 'כ לס םסככס תינכ 30 סגו ,ספ ריעס ילודגו יעכסע כ" 5גלול
 2 ] קסלק ק"] < - םדרטסעלנ םפדכו (קייפל טעפ ןוסח וייט '3 סוי כטפנו ,פקלכק קיק ספ רפלפ
 , ן " .תלוע 0:ם ןופלל לכקפכ ופרס כופכ ות65 תלקתנ יכ ססו ,5'מס תנסּב
 < ךנע רנסעס ןנ תעדקסנ סזע סלכ) ,ריעסו כינס סיס ככ יכיעכו  ,ריניתס
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 אלו חנ אל ליז ך'שה וניבר םג םהה םימיב הנהו .םתרותב לבת ינפ
 תודוקנ ורפס תא םיתנב רבחו .הכלה לש הקמועב ןלו ,ונועמב טקש
 יהיו .ג'טה וניבר לש ויתוארוה לע ויתוגשה יבר בתכ וב רשא 'ףסכה
 הזמ ,ןייע) ,ל"צז לשעה 'ר וניבר עדונה ןואגה ובר םע הזב וירבד
 רבונדייאק ש"רהמ ןואגה ונתוחמ םעו ,(ב"פ ןמיסב ףסכה תוחוקנב
 ןורחאה הזו ,(גיכ ןמיפ לאומש תנומא ת"ושב הזמ ןייע) .חבזה תכרב
 שוריפב 5 ,ךישה ים לעו זיטה 'פ לע וידחי םהינש לע םג רטרמתה

 ברה

 לעב

 סּכלס כ"ג רלכ וכ כס5 "ססכ35 ןנע, ס:פנ0 רפסס ספדכ לםסכ ןכפ (0

 זס כמ ,רימפס תלועכ ללד סינעפ סכרס 23553 ויכע סלוסו  ,וילפ וגס

 ןנמ רפססו ,ססע רעו ז5 ינע תינמ סצפ רוע םפרכ 5לו  ,היעפס 83

91 

 רע לפלשי םולופת לככ ופונכ סכלס .סעכקנו ,0כסְפּכ ועוקעמ3 53ק0סמכ 0
 ףסו | ,ר"ו* לע ךיפס לפס סע כ"נ פוסעכ ונסק תקזכו תקזכו .תזפ 8

 ללועס סיוע .סיכולגס ססו ,לוסס לודס ילודנע ויעלו וינסול ויכפוסע למ 3
 סג ,ינוסכגס דוכע לע יזנכסל ןוסכנ סיחעו ,סכזק תככ3- 533 לבור

 יספופ לכ יכיע3 ןס פ5עו קסופל ר"ו* 5ע ך"סס לפס לנקפכ יכ ספולל3 ספ
 וגיפסכ ופניו וילס5 וקדנו ,ולפסנו ו3 ולכקפכ ,55כסי3ּ פופלוס ילועו סלופס

 לכ ויכפ גיסס לסל דכלעד רכוכדייסק םייכסע סיס ןוסלכסו ,5ולע תע לכ

 :נפכס גייכ ןעיס | ללועס םכועל ת"וסכ 5עגודכ ס6כ) ,559 רס6  סוקע

 יתחכוהו והזב גגש ט"כ ק"ס זיפק ןמיס דיוי ך"שב ליז .ינתוחמו,
 גנש ךישה לעב ינתוחמוי :סייע ןפיסנ ספ דועו ,"ל'ז וינפ לע ותוא
 כיסס קש5 תלקל קכוסתכ דועו ."ח"ק ןמיס ףיס דיוי ך"ש ורפסב הזב

 ךישה ירבדמ היאר ותילעמ איבמש המו, :ל"ח כפכ סענש םלס> 5
 פ"ופ] "אקיפס קפס ינינעב וירנ ינתוחמ לייכד אללכ ינהל והנתיל-

 סטו קקל ונענע יכ כייג ופול דססס לכפ ,(סזכ ידו ,[:י5 ןפיס סעכש םלמפ

 זיפק ןעיסכ ל": ןסכ יתפס יכתופע לינסש סע, : סנועת3 3תכ ןכש לפס
 תכועל פ"וס) ,ל"ת םירבדה ואצי יתאמ ,יכדקנס םוכיפכ סיכם לע גימספ
 :רענס םלסכ לעכ 3005 תלסל סנוספנ כתכ קזע לפויו ,(ניכ ןעיס ללועש

 ,ידנע יככ5 ןכ 55 יכפו ,ךישהו ז"טה ירפס סיכוקמלס 55 ונ5 סע ותלעעוש

 סינולסלכ ינכג יכרגפ יכלש דעו ,סינוטללס סיקסופנו םייסכ לית יקסע לקיִע

 דתי סקש םיפלסו סיכנלסו "לס סיקסופנו ם"סכ לנסרד לכותפל 5903 לכסכ

 ולעהש המ לכ ל"ת יכ ,ןוככזסו םעדס סילנלכע סינוקסלס יכ וו יולס לכסש

 לע



 = יקפע רקיע וידמע יכנא ןכ אל ינאו .ךישהו ז"טה ירפס םינורחאה לא
 | | תעדה םילבלבמ םינורחאה יכ ,'וכו םישבו םינושאר םיקסופב ליית
 = לכב תויעט תוליבח ול הארא ונישרדמ תיבב אוהש ימו ,'וכו ןורכזהו
 " רוכמל ותלעמל שיו ,ל"ת םהמע יקסע ןיא ןכ לע םהיופסמ ףד
 = ,(ןיונ ןמיס העבש תלחנ ת"וש) "ייבה םע םירוט 'ד תונקלו זבהירפס
 |[ "אלו םיבותכב םהירבד ויה יכ ,ללכ םשור םהירבד ושע אל םלואו

 - ב :דל ועדונ

 = תיכמו ,ל'ז ר"ומ יפמ ואב םינוכנה םירבדה ,בורה לע םהירפס לע
 .  ונישרדמ תיבב אוהש ימו ,םינורחאה תערמ אוה רורב וניאש המו ,ונשרדמ
 ספעע יקפע ןי5 ןכ לע ,םהירפסמ ףד לכב תויעט תוליבח ול הארא
 / | םינס סע סילוע 'ד תוקנו ססילפס לוכעפ ופלעעפ שי" ןכלו ,קזכ ידו ,לית

 - : "ומ ןעיס סענט תלסנ תיוס) ,ל"כע "ףסוי

 08- .לככר וסע 5 ,ךעידוסל יכעע םוכדתו !לקי דידי יפופ ל6סס ס5 הנהו

 " | קיסספ ,העכס תלפכ לעכ ככס 353 ספול סויל לכוכדיילק םיילסע ןולגס

 7 סת ,65 וס ססילפס ךוסע סלכוה תולוסכ 555 | ךייפסו זיטת ילפסנ) ופעד
 =. תיבס סע סילוט 'ד סתלועפ תוכקכו סקילפס תל לוכעמ סז .י"ע לעפתנ סל
 = ךפ תוכעכ לכו6 55 םלזס ךתללס לע סנס ,55 ופ ,יכ ץע* לס5 יפכ ףסו*
 5 סו ךיככד 5ע סעכס תלסכ לעכ 3ככ וכ סכע סע וכ5 םלופ לכ יכ ,סעולע
 [  ,עדכ ₪5 וככ עלנ סע יכ ,סז לע רוקסכ יכיעכ כ"ג לוס לעע סז רנלעו
 "= לסקס םעדל סיכיכ5 וכסנלו ,היסי תעד סוסו 5ל ול ויככד סל לגק רפל בלס
 | קש וסע סזס ןולנס יככד ס6 ךעידותכ יגכלטתו גוססו לוזקת ס5 ךל ,סזכ
 ₪ ל םוכעכ לכוס תלזס סכלסס לע ,55 ופ ,ל5כםי תדע לסק לכ 353 ספוק
 | סשול סוע וסע סלס רנכע | וכעדיט ועכ יכ ,תעפ סילעל טסוק ,סכסע רע

 [ ללנקע לע וכעזכ כנס 5לקס סע סכוסתכ ןיכנולע ס"כסע ונינכ יככד סלועכ
 "= ךופע סלכוס קוספל לש ולו ,לייז "נככו י"3 וכיככ סנולענ ךולע ןסלטס
 " תש 59 םיפ סוסו ,קעולע וליעוס 52 סזכ ויככד לכס עודי לכדסו ,ססילנד

 < סוקע לכנ סתועכ סכלס סענקנס 5"עלסו י"ג וכז לנכס יכפע ססילע וכ5
 . * ע"עלס ם"עכ סתע דעו [פע  סלונת יכנ לכ לס וכיתוני ססו ,ןנז לכנו
 קרל קע5 לעכו טייס ןעיס ןעיככ תשע לעכו | ,ז"5 ןעיס  סנוסתכ | ויכפפע
 ועכ .(סש פייעלס םודלותכ 'נ םולכ םוכעל וגיפולעסכ קזע סלכו) ,'ט ןעיס

 5רקס סעכ רנוכרייפק נ'כפע יכנר לכ כ"ג סלועכ ללכ ספוק וסע כ ןכ
 כגס
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 גס יפוי תלילכ

 םיליגר ויה רבכו ,הנש םישלשמ רתוי ןמזה ךיראהבו ,להקב ועדונ
 ולבקתנ ך"שה וניבר ירבד םגו ,בהז ירוט 'פה ךותמ תורוהל םירומה
 םיבוטמ ויה דחאכ םהינשו אוהה ןמזה ךשמב לארשי תוצופת לכב
 סופדב הלגתנ זילת תנשב םואתפ הנהו .תורוהלו ןיבהל םייליעומ
 ונב רואל איצוה רשא ל'ז ך"שה וניברמ ףסכה תודוקנ רפסה אידפפ
 ולשמ תוהגה תצק םע ,ל"ז ץיכ השמ ה"ומ ןואגה אוהו ךישה לעב לש
 יצח לכ ך"שה הרי יכ - ואר רשאכ יהיו ,ז"טה רפס לע גישהל
 ויתוגשה יל

 קוספל 5כש סולו ך"ססו זיטס ססו ,ע"עס יסלפע לע וס וס סנ לנס

 ללכ וקינפס ללו ,ומ ועעס 55 סלופס יספופ לכ יכ- ,סזיכפס ךופע ספלופ

 סקיפופלוס לכ קוספל סיכועס ילודנ לכ ונסכ רנכ ויני3ּ דופו ,סז3 ויככד כמ

 ,פכמ ףסכ3 ספוכקכ ססינע וכזס ללקםי יעכס לכו ,ךיססו זיטס ילפס .ךיפנע

 רס5 סעפ סםיפרס5 סיקיפדעס וככועתסש דע ,סינועטעכ סקיקסס וספפו

 יזנכסל ןוסכג '2 | ןולנסו --  .עדוככ סס3 סיסעסעע לכס דיש ינפע סצפ
 כ"נ ויסו ,ךיסס | וכינכ 5 וכפוקע סיס ל"[ לוס סנט יכוטלגס תדוכע .בעצ

 סקיניכ 'יסס ת"וס יגתכמ תופילסכ ועע וככד ידעו ,סיכוסל סיעלו סילנס
 ינופלנס םדונע תייוס3 ללוכעכ םורידיו סכסל תותופ לכ סעפ לכ3 וכ פלס
 ליכסו  ,ותכסלכ רככתס ,ופעועכ ךייסס וכינכ סגו ,קיייק ןעיסו זיטק ןעימ

 יכ ,נוכת לע וכיפכ | ז"כעו ,:ייקס סי5 ןפיס ד"וי ך"ס ורפסכ כ"ג ומעע

 םרכ | ויכיע3 לקכ סיס ך"סס םופלוקמ לכד ויכפכ עילס לסוק סיס לשקכ

 דופ5ס טספתכ יכ ויכיע3 ספכ רנכ ל": סוסו ,סכלסע ויככל תוסדלו  ,וילע

 סיכנוס ויסו ,לללשי תולקק לככ ,ד"וי ע"מ 5ע ך"םסו ז"טס ילפס3 פועיבקה

 כנוכדייסק םיכסע יכנד כלכ וכיעוס | 5כו  ,יניסע וכסכ וכלכ ססיפופלוס לע

 ,ותועכ סככס סענקנ לנכס ,ךיסס 'פ | ךותע .סילועס וכי 055 סללט 3

 ןולגכ5 סנ 5לפפ ןכ לעו  ,וקופכ  סיככוס לפקש* לכו ןעז לכנו סוקע 3
 יכיע רילס | ,וכפוסעו וקנס ייסס ך"סס וכיככ יכ ופופר3 ,יזנכס5 ןוסלג 'כ

 לולמל לוכ* סיס 05 ועלע פעד םיפסלו ,יכעע כפוי: סכז ,ולפס3 סלונס

 ומכ אוהו,  :כ"סז> טסוס תקידכ ןידכ :ק5 סכופתנ סעפ כתכו ןיניעצ

 ןיא רשא םינברה בור רשא ךיש ורפסב ןהכ יתבש ר"רהמ קספש
 יכוסרכנק םרונע תפ"וס) ,ל"כע | ,יוירחא םיקסופ םהב ןייעל םירפס םהידיב -

 ןידכ יזנכס5 ספע סמע ןולגק וכככ כ'םס לם6 םלק5 סנוסתכו ,(ז"ע ןפיס

 ך"סס יככד ויס ס5 למולו ןעפ םנידכ סכסו, :ליח 3וס כפכ ,סכעס לטיכ
 סידסויע

. 



 " לארשי יפולא ולהבנ זאו יונפי םישודקמ ימ לאו ,קדצה ימ םע
 " "םירומה- בל לע הלעי ןפ םשאר לע הלע ארומ יכ ,םה םג םהילודגו
 . אוהש ינפמ ףסכה תודוקנה ירבדכ תורוהלו הכלהמ ז"טה ירבד תוחדל
 = היומ קהבומה ןואגה הרובחבש ירא םכותמ דדועתהו םק ןכ לע ,ןורחא
 / אוהו ,ןישרבעש ק"קב מירו רבא  ,כ'צז דג היומ לודגה .ברהב לאוי
  בשילו ןגהל אב וב רשא כהז יניגמ רפס רבחו ,זיטה וניבר לש ודכנ
 [ | עיצהו ,ףסכה תודוקנ לעב לש תוגשהה בורמ ליז ןואנה ונקז ירבד
  .ףקות ונתנ םהו ,ןילבולב תוצרא עבראד דעוה ינואנ ינפל םג וירבד
 / וציפהלו וסיפדהל ול וצעיו ,בהז יניגמ רפס שארב וירבדל םתמכסה
 תדע להק לכל הלודג הרהזאבו ' הרומח הרזגב זא ורזנ ףאו ,לארשיב
 2 ףרות אוה ןכו ,םתקוחמ ז"טה לעב וניבר ירבד איצוהל אלש לארשי
 | ןיטה לעבכ קוספל הרומג הטלחהב עירכהל ואבש ךיאי :םש םהירבד
 = תומוקמ ןתואב ףא ףסכה תודוקנ לעב תונשה לע ללכ חינשהל אלשו
 - " ותנשמב דאמ דורט היהש ינפמ ל"נה ברה ודכנ םתוא בשיי אלש

 = ןיעי שפנ לעב לכו ,וינפוא לע רבד לכ בשיל ודיב קופיס היה אלו
 ..רשאכ םבור ירחא םטועמ זיטה לעב ירבד תא ונודיו ,םבשיל ומצעב
 זימ לעב ירבד איצוהל ןיאש רבד לש וללכ ,ל'נה ודכנ פ"ע ובשיתנ

 = םתקזחמ

 < ךינעכ ל35 ,תכד םע5 ןידו ,תכוכ ספי יפדו /תעלס ינדס לע סידסויע

 < פיכע 'וכו יוטיסכע סופסו ,הזב הפי ןווכ אלק ךישה לש ודובכמ הכיחמב
 8 < ספ ןיפו ,סיכוט תועוקככ טז 5לויכ סככס סלעת דועו זי" ןפיס סס)

 ₪ -- :סזכ ךיקלסכ סוקעס
 [ ד" עחב לע לפס ולפס 655 רסלכ ליז ך"םס ונינכ ייסכ רוע יכ עדו

 < ספנק וסכפ לע5 ןיסיקת ילענפ סככס ןכ סנ 15 וילע וכפכ ,סכוע לולכ
 - | תל לקכלו םפס5 תח5 סדונל סקל וסעו ,סיעיכ ליעל דוע ותויס לע ויכע
 7 ולכוי -םל 5 סוקע סזיפ וכ .ואלעי יכול  ,ופוכ דעו ושלקע םדקס ולפשס

 / לט ןפולכ ויכפ לע ותננט וג  תוללסלו ,וספתלו וניססל ספע ופול םונכל
 =  סוקפ 55 ופנ םופססו ןויעס לחלפו ,ופלע תל קירלסכ סכעע סוס ויפכ 'יס*
 = ולפסנ כתכס סעכ וילנדכ ססויס סזיל וללע סש יכ ססל סעדכ קם דס

 ךיסס 55 נפכעכ ססירנר ולילסו ולסע זפו ,(ט"י ק"ס 3"על ןפיס) ד"וי ךימ

 לנכס סילונסכ ,תולודנ תככדע | ןוסלכו ,וילע ופ5ע לסל סלילפס סע ועלעבכ
 וספת
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 דס יפוי תלילכ

 ינפמ ,ןורחא אוהש ןירמ ףסכה תודוקנ לעב תוגשה תמחמ םתקזחמ

 לודגו גלפומל קזחומו .הבישיב בשויו ןקז אוהש דחאה יםימעט ינש
 רודה

 כ3- ,רנפלו = ,ססיכפפ .עככסכ סלכוע ייסיו  ,ל55מ סדיע ןיפו  ופו6 וספפ

 ספל ךיימס וכיככ סג יכ ,סיס ןכ 55 535 ,ידי: סס פועמ יתכעסש סיד

 ספי ופעדס ןסככ ,זעו ףקופ ?כ: ססכ 3יסס ולדנ 3ולכו ,תלז ת5 ןי3סו
 ,תעד וכעשי ןסכ יתפסו ,סיקדומ ויככד לכ יכ סספ ספלרסו ,תעטלו לוקעמ
 .תעעוסס ןזפפ ללכ סיקוכ סנילו ,ונסס> ןילו קפלכ ססילכד 8

 :ודי :פכ3 ך"סס וכינכ ססכ גיסס לש6 סנוסתס ןוסכ סזו

 .ה"בו -/

 אניצוב ףולאה והינ אוה ,הינימרת היתעש ,היניכפ היל יפירחד ןאמל
 ,האתתו האליעמ היתתעמש ןינווכמ ,ארהיטב אנרשכ ,ארוהנד

 .ו"צי יולה םנוב ה"ומ דובכ ,הארב יקושב וילע זירכמ אתיירואו

 " .(ז"פק ןמיסכ קרפ חע5 ם"וסכ סכוע קזה ןולגה)

 ,ךיתוברו ךירבח תמכסהב ילא תבתכ רשא ךירבד יתיאר הנה
 אילפהלו ,םירבד חיטהל תיברהו ,רופצכ ינודצ דצ יכ םתבשחו
 ףיסוי יננה ינאו יל ובשחנ ןיאכ םכירבד לכו ,תואלפ יאלפ
 ועדת םרטה .בטיה ןויע ילב ילע םיגישמ םתאש םכילע אילפהל
 אלו ]הב יתפשי ירפס יתרבח רשא תעב הברה ימצע יתעני יכ
 היקנ תלוסכ הלחת ויתררבש דע תחא תוֶא וא הבית םוש יתבתכ
 ןכלו .קפס ילב עודי רשאכ םילודג םידמולו םירבח לופלפב ןותמב
 ,תוריהמב והונודת אל וכיימקל ידיד יקספ יתא יכ ,וכיינמ אתוממב
 ,הלא ירבדב וקדקדתש ירחא וארת תמאהו :קדה בטיה .בטיה קדה קר

 יל םםידומ םתא רשא לע 'ד תֶא ךרכא רבדל הללחא  םרטו
 ףסוי תיבהש יתבתכש המב קר ילַע םיגישמ םכניאו ,ןידה ןינעל
 ףסוי תיבה זבגש םירמוא םתאו ,וילע יתהמתו יכה "יל אריבס אל
 ילבא ,הימת הניא יתהימתו ,ירברכ הדומו יכזד "יל אריבס ליז
 תריבה ירבד תנבהב יתנוכ הפיש קדצב  טופשי ןייעמ לכ תמאב
 :ל'זו ת"כמ ןושל קיתעא הלחתמו ,ירבדל תויאר המכ איבאו ,ףסוי
 ק'ס .בימר ןמיס ר"ויב ךרפסב תבתכש אלפו אלפה ךיילע ינהמתו,
 אלה ,'ז ןמיס מ"וחב ףסוי תיבה לע תהמתו ,איבשרה םשב ט"
 וניאו בתכ הז לעו ,רופא תיעיברד א"בשרה םשב בתכ ףסוי תיבה
 'וכ שירהמ ךנתוחמ ירבד יכחל וצלמנ דאמ המו ,'וכ יל הארנ
 ךיא "היו ,שמשכ רורב אוה ףסוי תיבה תעדל יתבזרכש המ .מימז

 סיס



 יפוי תלילכ

 ףסכה תודוקנ תוגשה בשימה לינה ברה ודכנ רובח אוה תינשהו ,רודה
 וילע ,םירהה ןיב ושאר םינכהלו עירכהל הצורהו ,ויתונשה בורב לינה
 עירכהל עדויו הירבוג הר אוה "יהיש לופכ יאנתבו ,היאר  איבהל
 תוחדל אלו ,ותעדל הארנה היתעמשכ השעי זאו תוחרכומ תויארב
 ,םיאבה תורודל תרמשמל תויהל ידכו ,ןקזה ירבד אתטיחר אתליגב
 דיריב ןילבולב שדוק תודעוזרהב תוצרא 'ד ינואג םותחה לע ואב
 םינואנ העברא וילע םימותחו ,'ק'פל ג'מת רדא ביי 'ד םויב ץינמארג
 ה"ומ ןואנה. :המה אלה ,םיניוצמהו םילודגה אוהה רודה ינקזו ישאר
 ןילופ תונידמ לכ לע ברו ןנזופ ק"קד ד"בא ליז םהרבא יכר ןב קחצי
 בופל קיקד דיבאה ,ל"צז הירכז ה"ומב שריה יבצ ה"ומ ןואגהו ,לודג
 מ"רו דיכאה לאפינרטמ ל'ז לאומש ה"ומב לארשי ה"ומ ןואגהו ,לילגהו
 ה"ומ. לודגה ןואגהו ,זיט לעב לש ב"שו ורימ'לת אוהו ,קציול ק'קד
 םש םתמכסהב כ"ע ,'היפנאו בולדיש ק"קד דיבאה ל"ז .יקסוי ףסוי

 :בהז ינינמ 'סל
 ראשנו םלוע רואל בהז ינינמ 'פה זא אצי אל יכ םנמא םא הנחו

 מז ךשמכו ,הנש םיעבראל בורק רבחמה תומ ירחא םיבותכב
 תנשב נארפב כ"חא םפדנ ריעזמ טעמ קרו םהמ הברה דבאנ הזה בר

 ישודח ס"חמהעב ,ל'ז לאוי ה"ומ ןואגה ברה ונב ןב י"ע  קיפל ס"ת
 תוכלה

 יתוכרו ירבח ינפל הז יזרעצוהו ,ללכ םינווכמ םניא :ךירבד "יהיש
 רשא לכ הנהו ,תואב תוא ,ךנושל כיע "ירבד תתימאל ומיכסהו
 גישהל ףסוי תיבה תנוכד ויניעב הארי תמא תרותב םיקלא וחירה
 םש ךיראה ליז ךישה וניבר- הנהו) וכו יא"בשרה ירבד לכ לע
 ץוחנ יתיאר אלו ,וירבד וקדצש תורורב תויאר הברהב וז הבושתב
 ףוסכו ,ונינינעמ הז ןיא יכ  ,וילוסלפ םע הפ הבושתה לכ קיתעהל
 יתבש דווטה רמד ובוהא ד'כה. (םותחה לע אב םש ותבושת
 :יהיהללז ץייכ ריאמ היומ ןואגה א'אלב

 5ס ת"וס ינתכ ץכ וענעכ ליז ךייסס וכיככ .ךי 3פכנ ספלעכ ?"גס סכופתס)

 97023  קייקד | זיולקס ילודנו יעכסע דס | ,פווקלפזפ םכיס יכ5 סיוע ןולנס
 תנסנו ,עסוכי יכפ יסודס לעכ סלונס לולע ןולגת סע  ויתוכופת (ףיכססס
 סט :כפדנ ,ולס תי"יוטו ,סכופס לע ייכ5 כו%, ולפס 3ונ53 ספדנ רסלכ ,ס"ככת
 ,תוכיכל3 ל'גס 5" ך*טס וכינכ תנוסמ ןכ סנ כ"* ןעיסנ םונוסתס קלסנ

 -- :(סעע תנטקדי ןייעעסו
 עדו

 ו
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 תס יפוי תלילכ

 תיבמ זא ואצי רשא םינואגה ירבד תאז לכב .ןוקיזנ רדס לע תוכלה
 ירמה לכ בלב שיש וכה ,ןילבולב תוצרא עברא לש לודנה דעוה
 זיטה וניבר ירבד וראשנ הז רובעבו ,םיברב םירבדה ומסרפתנ יכ ,םעב
 יפסכה תודוקנ לעב תוגשה י'ע הכלהמ וחדנ אילו ,טבתקזחבו שכפקתב
 ז"כע ןושארה לכשומב ךכ ל וירבד ןיארנ .ויה אלש םוקמב ףאו
 רבכ,  םהילע רמול והיימופב אלגרמו ויתוארוה תא םיטכח ומייק
 ואצמ אל יכ ונעדי רשא רבונדייאק ש"רהמ ןואנה םגו ,'ןקז הרוה
 ,ללכ םהמע וקפע היה אלו ,ויניעב ןח םהינש םג ךישהו זימה ירפס
 ויניעב ורשי אלו וינפל םהירבד תא לאושה עיצה רשאכ תאז לכב
 בתכ ך"שה ירבד לע יכ .ך"שה ירברלמ רתוי ז"מה ירבדל דובכ קלח
 ,ךישה ירבדמ היאר ותלעמ איבמש המי :העבש תלחנ לעב ברהל םעפ
 ,כ ע "אקיפס קפס ינינעב י"נ ינתוחמ לייבד אללב ינהל וחנתיל
 בוהא,  :וילא בתכ ז שה ירבד לעו (בינ ןמיס העבש תלחנ תיוש)
 ירבד דגנ הזב רימחהש ותלעמד ובר זיטה לע קפקפל שי הברהש ףא
 ןקז הרוה רבכ מ"מ ריתהל תורחא תויאר שי םנו םינואגה
 דל : יסב | לאומש זרנומא ת"ושבו ,(ג'מ ןמיסב םש) ,שיעי "רסאו

 יאדמ רתוי ליקמש לע ז טה וניבר לע לאושה ברה םש רמרמתהש המב
 ול בישה הז לעו ,וינפל םימדוקה לכמ רתוי תוזוצה תמעלה ץינעב
 הצורו ,ופקונ ובל ןיאש ימד, :םש וירבד ףוסב רבונדייאק ש"רהמ
 ,וריב תושרה אריתהד אחכב ז'טה ירבד לע הבורמ דספהב ךומסל
 ןכא תיושבו ,ש"עיו "ןקז הרוה רבכש רחאמ תוחמל ונידיב יאו
 שארב לוחטב שלופמ בקנ םהל שיש םילגע ןינעב ח'מ ןמיסב םהושה
 ריתהל הזב הרוה ג"מ ןמיסב ד"ויב זיטה וניברו ,ןכ תארבנש רכינו בעה
 לעב רבחמה לאשו ,(רופאל הרוהו וילע גישה םש ףסכה תורוקנבו)
 ותעד ןאל ןנזופ ק'קד ד"באה ל'ז קחצי ה"ומ ןואגה תא םהושה ןכא
 רבכ ,הוהתנש המ וריעב לוחטה תורוא :לי'ז ןואגה ול בישהו והזב הטונ
 אוה הימתד אתלמו ,וז הארוהב םגמגמ יבל םלועמש ףאו ,[קז הרוה
 אווה ןכו ,ש"עי "תוקזח ויתויאר מ"מ אידהל דומלתב רכזנ אלש המ
 םייוצמה םיבקנה  דיע יתקאשנו + זיי ןמיסב הקרצ ליעמ תיושב כיג
 הרוה רבכש, ירחא ,יתומאו ,אבוט יחיכשר םילגעה ילחטב תויהל
 תגשהו ,וילע ךומסל אוה יאדכו יאדכ ,ריתהל זיט לעב ןואגה ,"ןקז
 אנידק והימו) ,ש"עיו ."ללכ יל ןבומ וניא ולש ףסכה תודוקנב ך"שה
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 יפוי תלילכ

 םהרבא ןגמה ןרמו ,םש ר"ויב שרח ירפ לעב םהמו :הזב אתוובר וקלחנ
 ורפסב ברה ונתח ומשמ קיתעה רשא יפכ ולש העד הרוי זיטה ןוילגב
 םהש ,ו"קס 'ט תואב תעד יקח ורפסבו ,םש  דיויב םינפקד םחל
 ג"מ ןמיסב הרוהי זריב ךונח תיושבו ,הזב זימה תארוה לע םיקלוח
 ,םש גימ ןמיסב רוש תואובת לעב ןורחאה ןואגהו ,עיצב רבדה חינה
 ןכ םג אצומ התא ןכו ;(ש'עיו ףסכה תודוקנ לעב םע הזב םיכפה
 וספדנ וימיבש .ינושרגה תדובע ת"וש לעב יזנכשא ןושרג היומ ןואגהל
 ךישה ירבד לע םימעפ המכ שפתו ,ד"וי עישה לע ך"שהו ז"טה ירפס
 תדוכע ורפסב ראובמכ ,ודבכמו ובהוא םגו ונתוחמ ;דיהש פיעא
 ז"מה ירבד לע תוגשה תצק כ'ג השע ןכו ,םינוש תומוקמב ינושרגה
 איצוהש "ינושרגה ישודח, ורפסב כ'חא וספדנו ,ולש ז"טה ןוילגב
 תרקב ןיע זבישת רשאכ הנהו ,ק"פל ע"ת תנשב מ"דפפב ורכנ רואל
 רהזנ היה אל ך"שה לע ויתוגשהב יכ וםהיניבש קדבהה הארת ,םהילע
 ודי רחאלכ וירבד החד קר דובכ ךרדב וילע בותכל ונושכב ךכ לכ
 דאמ רהזנ היה ,ז"טה ירבד לע ויתונשהב לבא ,םינפ ול אשנ אלו
 וא ,יינהמת, ןושלב בורה לע בתכו ודובכב ויח ענפי לבל ונושלב
 הנהו, :ןושלה הזב כיג וילע בתכ םעפו ,המודכו ,"וירבד ןיבמ יניאו
 ןכש לכמו ול"[ברה לש ןילוח תחיש עדא אלו ינא רעב
 ישודח) .'וכו "ךירצ ינא דומללו הרות ירבד םה ולא וירבדש
 םש דוע אצמת הזב אצויכו ,('ג ףיעס ז"טש ןמיס די ינושרגה

 -- :(ס הזב ךיראהל ןיאו ,םינוש תומוקמב
 ;רגהו

 ןסכ .סייס ס"וע ןולגסכ סנ יסיפכ יפלנ סירפסכ יפונינ לסלכ יכ עדו (ס

 'ר תעסלע סוסל> סיעעפ יכ | לליש | בוככ קיידכלס | לייז יטלופפלכ
 ועק לסל ץכפ יכולג ללקשי תוסנל יכש יכם דנג דודכ ןגע תויסכו .סילוננכ

 5" לוסו ,סכלסע ויכנד םופדל וטלו ,זעו ףקופ לככ ,נסז יכוטס ר"ע גיססכ
 דיי ףסכס תודוקנ וקפסכ ךיסס לעכ וגינכ דנכ (5 .,ויככד תל סייקו 3
 תלפעכו לופ5 לפכס ףוע ןידכ סייקפ סט  זייטס ללוס לע גיטסס כ"כ ןעיס
 סט ףסכס תודוקכנכ ךיטס לעכ ךיכסס זיעו  ,ס5 ץץססוס ןיפט קורי .סליכס

 סע לכד סייכ ויככד ףוסכו ,סזנ זיטס ילכד לכ לע תולודג תונסס לינסכ
 ןולנס .סכסו ,ןלכ דע םעלו לולכ לוס סככסע ז"טס ילכד תוחד> סשס כתכש

 עיש לע ז'טה רפס םידימלתה םע רמל רשאכ כונלע ןסכ סייס וכינכ
 דיוי



 וס יפוי תלילכ

 לכב דיוי ע"שה לע .ך"שהו זיטה ירפפ וטשפתנש רחאל הנהו
 קדכלה העבקנו ומצע ינפב ךרכב 'דחא לכ לארש= תוצָנפת

 יקב תויהל .ךירצ היח לארשיב הארוה הרומ לכש דע םוקמ לכב םתומכ
 הכלהל הרוי  ךיא תער ןעמל יםהיפיעס יטרפ לכב םקדינש ירבדב
 לע לקהל ידכב ןכלו ( וילע לטומה קדארוהה ינינע לכב השעמלז
 תנשב דועו ,דחא תויהל להאה תא רבחל םיסיפדמה וררועתה םינייעמה

 יף ראדשרעמלהיווב ופיפדהו הלאה םירובחה ינש וידחי הל ורנח ז"לת
 רעשה לעו ך"שה ינשה דצמו זיטה דחא דצמו ,עצמאב ע"שה תא

 םילודגה תורואמה ינשמ םירובחה םש לע ברבר ילש או םשב והוארק

 םש

 זיעס יכנד רלע | וקד5 יכ לכ יעל ס6לס | ,לימס ןפיסכ עינסו ,ןויעב דיו*

 קנס ןסכ סייל פ"וס וקלפסנ) ופכוסתנ ךיכלסו סנוסכנ לוכנכ 65* כיעו ,סש

 לכ ולס ףסכס תודוקככ ךיסס לעכ תונסס לכ ויפעע תומדכ (די* ןעיס ד"

 ףוס3 ףסכס תודוקנט ם'עו, סס סנופתס ףוסנ וירכד סויסו ,טלפו טלפ
 לסע ע"קל לוטס לע סועקל ז"טס 3ענס ךיקלסס סע כ"לו 5"ה וילנה

 ספכעכ ףל .ם"69סלד דועו ,ספילט יתכככ קוקי ףל ל"נסרסכד לדס ,סיעעט
 65 סיתש3 סנס ונללינש סע יפלו ,כ"ע פעפו לוכ3 לוסו ם"עכו לסכ לעב

 אל רוריבב אוה ד"געל "תמאו רורב אווה, :כפכו סייפס סעו ,ופ סתלע
 ויתוכוסת3 "35 טכס וכ'3כ דנג (3 ,סשס סנופתנ ןסכ ק"כסע ר"כע ,יתמא
 סעכ דיקס פלק ןפיש דיחיכ ז"טס וכיככ ר"ע גיסק5 סליס סע נ"ע ןעיסכ

 חלש סתקידכ3 ןיטלק סלנעס ססלכ סש ס3לסס לע סנוסתנ ?קסכ סלוסמ
 תככסע סע ץ"טס יקכנד לכ תוקדכ ספ  סנופתנ ן"קס ךיללסו ,תסו תעפ3
 ןככ .סייפ וככל לודגס ןסכס 55* ודנכל סג סנסו ,לככ ססיכע ךועסכ פסח

 תוסדלו .יז"טס ילככד לכ .קידלסכ סש ךילפסו ,ס"ל ןעיס דיויס סס וקפסכ לנס

 סייקל ,טלפו טרפ לכ לע ביססש יכקפו ,קזכ סע ן"תס תונסס לכ וילעע
 סייסס סעד לכיעס ךכלס :ליסז3 סייכ סס | זייטס וכינכ לש לתיס תפלוס
 (ז"עס וכינכע) וז סנופס יכנד לנד ףוס ,ל"זו ,סש ותכוספכ ןיסס ןולנס

 ר"נעיפל :ןפכ דע ,פרכ לופיפ ליתע וילע ךעוססו ,וכועסיע סע כע סספ ןיל

 ןואגה ירבדו ,וכומסיש המ לע םהל שי ז"טה ןואגה לש הבושתה ירבד
 : סמ ותנוסת3 ןסכ קילסע כ"כע ."ריואב םיחרופ ,ייבצ םכחי

 ףרלדלסיד קייקד דיכלס ס"לסע | ןולנסכ יכדרפ כעספ ת"וסכ סזע האר ₪6
 דס5 ןידכ .כיפסכ וככל ופפע ךילד סט וילע ופפתס ,סס 'כ ןעיסכ

 יכידנ)



 יפוי תלילכ

 .הלוגה שאר לארשי רנ לודגה ברה ורבח רשא בהז ירוט דחאה םש
 = ה"ומ ןב דוד ה"ומכ ורודב גלפומה לודגה ןואגה היה אתביתמ שארו
 < .םינומכחת תבישיב חרוז היה ותרות רוא רשא  ,ליצז לינס .לאומש
 - . רואמה ורבח םנו ודסי רשא ,ןהכ יתפש ינשה םשו ; ארטסוא קייקב
 = ץואגה ןב ,וירנ יתבש ה"ומ הזמ ןב הזמ י"נ היע היפ ינברה לודגה
 < העותה ףולאה ןתח ,ליז ץ"כ השמ היומ ףולאה ןב ריאמ ה"ומ לודנה
 < ה"ומ לודגה םכחה ינרותה ןב אנליוומ וירנ ףלאוו ה"ומ .גיהנמו שארה
 /םנוכ 'ר ברה אוה הז םנוב 'רו) ,יקסניפ .ק"קמ וירנ שמנוב יר קחצי
 .'לש ןתחו ,אקארק ק"קד מיופ שלזיימ םהרבא ה"ומ ןואגה ןב שלזיימ
 לע הז ףדל רבעמבו ,(א טרה תודלותב ונילצא ראובמכ ליז אימרה
 < :םיפדהל ך"שה וניבר םע ומיכסהש םינואגה ןמ תומכסה חיי לכ כיג
 . כ"חא םעפה דוע כיג וספדנ הזה תינבתכו ,ןושארה סופדב ורפס
 | חאל םג וסיפרֶה יכ םגה ,ךכ רחא םלואו ,דינת תנשב גארפב
 .. רמימשה לבא ,דחיב ולא םירובחה ינש הז. ונינמז דע םינוש םיסופדב
 "םגו ,ונתוח דצמו ויבא דצמ ל"ז ךישה וניבר לש ופוחי לכ רעשה ןמ
 =. רשע הזבו ,אוה רתומל ךא יכ םבשחב ,וטימשה םינואגה ןמ תומכסהה לכ
 = אצמנש הממ המואמ תונשל ןיא הלא .ומכ םירבדב יכ ,ןגוהכ אלש
 % "רומק ןמזה ךשמב הנהו .ליכשמו ןיבמ לכל עודיכ םימדוקה םיסופדב
 | רובל םירובח ןכ םג ושעו ,רוד רחא רוד לארשי ילודג םהיוחא
 "= םיאצויה םיניד ישודחו הגה לכו רמוא לכ ראבלו שרפל םגו :םהיתורבס
 | .ה'ומ קהבומה ןואגה הזב תושעל אילפה םלכ לעו ,םהירבד תועמשממ
 , .דיבא וימי ףוסבו ריעל ץוחב בובל קיקב ץימו מ'מ לז םימואת ףסוי
 - םידמחנ םירוכח ינש ללוכה ,'םידגמ ירפי דבכנה ורובחב ,א"רפפ ק"קב
 |  .תוצבשמ, ומש וארוקב זיטה לע דחאה ,ד'וי עישמ ןושאר קלח לע
 ותורקי תוחיתפ םע ,'תעד יתפש. ומש וארוקב ךישה לע ינשהו ,"בהז

 | רבודמ

 = סדוק סט רנפעסו ,קוסלל כסז יכוטכ סידסל טרופע | ככדסו ,ספיכס יכיד)

 = לפ"קזנ כתכו ללתס ךל ,ז"טס וכינכ לש | ,סז ןיד וכמע סלענס םוכ ללו
 קכפ ןכלו. ,בסז ילוטס יככד יפכע וטעתספ ,ך"כ וכידועכס לקיע יכ תויס5,

 < | לכ סכעפ ספו ,סלסתכל וןכיפפ כיפסכ יתילוקס סעכ סיכופלקכס יככדע לזוק

 | ?'טה וניבר דגנ וסלכ לקי יע לנ5 ,ויככד לכ לע כיטסל שי יתעד תויכעל
 -- -- : >'ע "ותרותב ולכ םלועל חירזמה הרותה רש אוהש

 ןולנס

8% 

.9 
 יי
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 זס יפוי תלילכ

 ,רודה ימכח לכ יניעב ןכ םנ ויופס ולבק קתנו ,תודבכנ םהב רבודמ

 -- :לארשי תוצופת לכב - הנהו

 םיבותכב ראשנ אוהו ,םייח חרוא רוטמ ע"ש לע בהז ידומ רפס 6

 ,ב'גת תנש דע לז רבחמה וניבר תריטפ ירחא תובר םינש

 עיש לע םהרבא ןגמ רפס םע דחיב טרופנרהיד סופדב רואל אצי זאש

 םייח היומ שודקה ןב יולה 0% םהרבא ה"ומ ןואנה רבח רשא חי"וא

 תעויסב וידחי םהינש וספדנו ,שילאק קיקב ןיוצמ ןייד ןיבמוג ק"קמ ל

 'רד ינואגו ינבר .תומכסהבו .ןילופ תונידמבש תוצרא 'ד יניהנמו ישאר

 אקארקמ לאומש ףסוי ה"ומ  לודנה ןואגה .ונל דיעה רככו  ,תוצרא

 רבכ הזלל םדוק ןמזב דוע יכ .םש ותמכסהב ,מ'ךפפ ק"קד ד"באה

 רפס רואל איצוהל םוצע ךס ובדנתהו .אירד יניהנמו ישאר וררועתה

 דאמ רשא ;א"דד םינואנה םינברה תצע פ'ע ח"רוא .עיש לע זיטה

 תוורל .סופדב חיוא ע'שה לע םג וניבד ירבד תא תוארל םשפנ התלב

 לכ םלואו וותארוה בוטמ עובשלו  ,ותרות תמכחל םיקקותשמה ןואמצ

 ואיבהל ז"טה רפס רסמנ ודיב רשא חילשה יכ ,לעמ הראשנ םתוקת

 ,וידי ופר כ"חאו סיפדהל ליחתהה יכ  ,ותחילשב לעמ סיפדה תיבל

 לצא בר ןמז חנומ היהו ,הלחתבכ םיבותכב ראשנו ,הרואל ואיצוה אלו

 יםימכה יתפש 'ס לעב גארפמ ררושמ יתבש היומ םכחה ברה סיפרמה

 ךומסה טרופנרהיד ריעב סופרה תיב ול היזרש  ,םינשי יתפש רפסו

 וניבר ישרוי תאמ ,ודיל ח"וא לע ז"ט רפסה אב זאמ רשא ,אלסערבל

 "יהש יוואניש ק"קד מ"רו ד"בא ש"ארהב השמ המ ןואגה .אוהו ליז

 השמ 'ר ארקנ היהו) ל"ז וניבר ןב ליגס היעשי היומ ןואגה ןתח

 בא םש לע ש"ארהב

 רשא ל"ז וניבר ירפס לכ שרי .אוהו ,(ץינמערקמ

 ח"וא לע ז"טה ירפס השלשו ,הרותה לע דוד ירבד רפס םנ םללכבז

 סעצנירפש קציא 'ו ללוכה םכחה ריכנה וי
 הירותהרה וירחא ריאשה

 ו=- >4--

 דע הפי םרדסלו םקיתעהל דאמ חרטו .רזעה כא טפשמ ןשוחז

 ובר יכ סופדה תואצוה תמחמ ךא ,הרואל םלכ םאיצוהל םיואר ויהי

 דוד ירבד רפסל ותמדקהב ראובמכ םהמ דחא ףא סיפרה אל דאמ

 אלו  םימיה וכרא רשאכ הנהו .האלהל דוע ראוביו :םש הרותה לע

 ןושארה ע"שה לע קיפסמ שוריפ רסח דוע יכ רודה ימכח וארו ,ספדנ

 5 ינואג *יע םעט בוטב ושרפתנ רבכ ע"שה יקלח 'ג ראשו ,חיוא רוממ

 ובש יכ םנמא םאו) ,קקוחמ תק חהו ך"שהו ז"מהו ע"מסה םהו .לארשי



 יפוי תלילב |

 : ח"וא עישה לע יבצ תרטעו יבצ תלחנ רפס ו'ת תנשב דוע ספדנ
 = ךא ,ק'ז חיבה דימלת היהש ,ליז ףסוי הומ ןואגהב ץיכ יבצ היומ ןואגהמ
 ישוריפ וכ ואצמ אל יכ ,רודה ימכח יניעב ןוצרל ורפס לבקתנ אל
 ,.עדונכ ,אוה לז ןואנה ויבא תלחנמ יכ ןיררוע וילע אצי םגו וקיפסמ
 < תואלמל בל ירקח םילודג  וררועתהו - ןכ לע ,(ידו תד יעדויל
 = ,הזה ע"שה . בחר רואובו קיפסמ שוריפ כ'ג רבחלו הזה ןורסחה
 - ק'קד ןייד רניבמוג ילבא םהרבא ה"ומ ןואנה היה ןושארהו
 .רופס רכח רככו ,אב אל םישלשה דעו םימיל ריעצ ודועב רשא
 = םשב וארק רשא ,ארימנ דע אשירמ ,ח"וא עישה לע ראופמהו אלפנה
 | ברה ונבו ,(ורואל םוכלוה לארשי לכ יכ ,ול האנ ומשו) ,יילארשי רג
 [ הו ומש הזו .'םהרבא ןגמ, םשב ותוא ארק לייגס םייח ה"ומ לודגה
 [ | .תנשב רועו ,וייחב דוע וסיפדהל רבחמה ןואגה תעדב היהו ,םלועל ורכז
 [ םלכ םהו ,לודנ ןילופ תנידמ ינואנ לכמ תומכסה וילע חקל א"לת
 ,לארשיב וציפהלו ןסיפדהל ומע ומיכסהו םידמחמ ולכ יכ וחבשב וגילפה
 [ קיק הפ ידככנו יריקימ רניבמוג  יולה הדוהי ה"ומ לודגה ברה ויחאו
 | ,אקארקמ שידראמ 'ר קיזייא ה"ומ דיסחה לודגה ברה ןתח ,אקארק
 = ךל הפוטנ לבא ,םש וסיפדהל םדוטשמאל עסנו ץמאתה אוה םג
 < = דיב םםיבותכב 'סה ראשנו ,והשעמ עצב אלו ,ומלועל רטפנו ,העשה
 "  קיפל ת"'מא ;רנשב םדוטשמאב םפדג םיתרנבו ,הלחתבכ רבחמה
 / רכחש תבש תלועו דימתה תלוע רפס תוצוא 'ד ינואג תומכסה פ"ע
 [ "  גיהנמו שאר לודגה ברה ןתח) ל"ז ףסוי היומב לאומש ה"ומ ןואגה ברה
 |[ כא .אקארק ריעה יניידמ דחא (ל'צז רלגרוא םייח ה"ומ אקארק הפ
 [ = ,םינינפמ רקי היה לכ יניעבו ןוצרל ורפס לכקתנו ,םינשב ךרו המכחב
 = אלו וייחא קדבו שפח םהרבא ןגמ לעב ןרמו םימיה וכרא אל לבא
 [  קמועבו ,םינידב עירכהל ואוב םוקמ לכב ומע קשעתהו .םםינפ ול אשנ
 " > ,םינינעה בורב בטיה קד אל יכ וידימלתל הווה ונויע םצועבו ולכש
 . המדקהב הזמ האר) ,תבש תלועכ אלדו דימת ;רלועכ אלד הלעהו
 ,תבשה תלוע תבשנו ,רימתה תלוע לטיב זא ינמו ,(םהרבא ןגמ 'םל
 |  רבלמו .הז וננמזב םג תואיצמב רקי אוהו תינש םעפ רוע םפדנ אלו
 לע שוריפ רבחל זנכשא תנידמב לארשי ילודג ןכ םג וררועתה הז
 ופיגו ,אטוז והילא לעב אריפש הילא י'ר ןואגה םהו ,ח"וא עישה
 הנושאר םיבשויה ןמ םהינש ,בקעי תחנמ לעב רשיר בקעי 'ר ןואגה

 ריבב

- / .. 



 חס יפוי תלילכ

 שובללה לע = הבר והילא 'ס רבח .ןושארהו ,גארפ ק"קב ש"ומ ד"בב

 בח ינשהו ,(עדונכ עישה לע כ"חא ודימעה  רואלל ואיצומהו) חיוא

 םא כ ונממ סיפרה אלו ,ח"וא ע'שה לכ לע ןכ םג בסעי קח רפס

 כ'ג רבח אוהה ןמזבו ,םש ותמדקהב ראובמכ דבלב חספ תוכלה לע

 עישה לכ לע "םייח רוקמ, .ורפס ריאי תוח ת'וש לעב קהבומה ןואגה

 חילת תנשב דוע רודה יראפו ינואגמ תומכסה וילע חקל םגו ,חיוא

 םש הז ורפסל ולש המדקה םגו תומכסה לב סיפדהו םדקו | ,ט"לתו

 רע להקב עדונ אלו ,ספדנ אל רפסה ףוג לבא ,ריאי תוח ורפס ףוסב

 רימלת היהש) אדיל דוד היומ םסרופמה לבוקמה ןואגה םגו ,הזה םויה

 ןילבול לשעה  וניבר  הלונה ינב לכ לש ןבר  עדונה ןואגהל .קהבומ

 לע "דוד  ריע, ורפס שאוב ראובמכ ,אקארק קידבאה | ליצז

 תושודק תולהק המכב מ'רו 4 דיבא | היה. ופרוח  ימיבו = ,(םישורד

 זנכשא | תנידמל  לבקתנ | כ"חאו = ,אטיל | תנידמבו  ןילופ = תונידמב

 ,אצמנ םש רשא  תולילג יתשבו ,אצנעגמ קיקב .מ"רו .ד"בא  היחו

 רקי רובח רבח אוה םג ,םדרטשמא קיקב מרו  ד'בא היה וימי ףוסבו

 ומיכסה א"מת תנשבו ,םייח חרוא עשה לכ לע 'םייח םימ ראב, דמחנו

 ןואגה רודה יראפ ץרא ינואג ינש םשארבו ,ונמז ימכחו ינואג לב וילע

 היומ ןואנהו ,ינושרגה תדובע לעב ץימ ק"רבאה יזנכשא ןושרג ה"ומ

 רפס לעב אקארק ק'קב וימי ףוסבו  ,אזיימריוו ק'דבא .(םימואת ןרהא

 לע רבח רשא דוד ריע ורפס שארב םהיתומכסהב ראובמכ ,ןרהא הטמ

 אוהש ףאד. :וילע בתכ ןושארה ,וחבשב דאמ וגילפה םשו ,םישורד

 ארכג יחמתא רבכ לבא יותצק ספא קר ,ל"נח רובחה ןמ האר אל

 דמחנה ורפס ידי לע הנורת .ץוחב ותמכחו "םיברל החמומ ריחי אוהש

 יבתכבו תורתסנב הקזחה ודי הארהו ,תויפלתל הנב רשא ידוד לודגמ

 וילע בתכ ינשהו | .'תולגנה לע ןידמל ונא .תורתסנה ןמו  ,ליז י"ראה

 אילפה וב רשא  ,ךורע ןחלשה לע םיענה ורובחב ,ךורב דודל, :םש

 ומכו ,כ'ע "תוחיחצו םירה רקוע ,תוחוכנ םירבדב הישות לידגה הצע

 לע דבכנו לודג רובח אוהש דוד ריע ורפס לע םג םלכ זא ומיכסה ןכ

 ירחא קרו  ,הרואל םאיצוהל ודיב התלע אל םהינשב םלואו ,םישורד

 םדוטשמאב םישורד לע דוד ריע ורפס םפדנ ,ותריטפ רחאל .ןמזה ךוא

 ,הנידמהו סאי ק"רבאה אדיל היחתפ היומ ןואגה ונב ייע ט"עת תנשב

 המואמ ונממ עדונ אלו ,ספדנ אל ח"וא ךורע ןחלשה לע ורפס לבא
 רע



 יפוי תלילכ

 הבושת קר ונממ תוארל וניכז אל ולש תולגנה לכמו) ,הזה םויה רע
 ,םיקסופבו םיישב זםירידא םימב ללצ הב רשא הבחרו הלודג תחא

 -- : 6'ד ןמיסב דניקסיז ם"רהמ ת"וש רפסב הספדנ איהו
 הדוהי ה"ומ לבוקמה לודנה ןואגה זא םק אטיל תנידמב ם)גו

 ןכ םג רכח 6 לוואק ק'קד טירו דיבאה לדו
 שוריפ 8

 וכעז3 סיס ,ילווסק קייקד "כו ד"כלס לדו* סדוסי "וע לכוקעס ןואגה (ז
 83 לוסו :וכולכ ופולג סינלו ,וסכפו וכככ וסודקו ל5לםי ןולנ

 ססנ כיג 5כקנס סיספ פנופכ רפס לע סיעיכסעס סינולגס ןיכ סעכססנ
 ןסכד ל'ז ססע כ"כ ףסוי "וע לכוקנס גכסע קספ לס סדנס לע ןכנקד לקוכק
 ספסו ,(קיפל "ןכככד לקולסד, תכסכ סדלטסעלנ םפרכ) ללסיננעכפ קייקד לכיידו

 סג קנפו ,"ו'יני ילוולק ק"קב סכוס לדוי סנוכעס ןטקס סדוס* סלנג :ספ

 ,םיחל .עייסס לכ לע .סדוסי לוק לפס דק5ס ,סידנכנו סילודג סילפס יכע ןכ

 סלופל סלילוסל ודי 'סיככוע ויס ססינפו ,ס"טס לכ לעס ייקסלס לע ינססו
 ןולנפע דוד יכנד יסכ יוולגיט ק"קד ריינלס שם"פכסכ ססע 'כ ןולגס תעדקסכ)

 וי"סכ כופדכ סתול םופכל ליז ןולנס סכז 55 ל35 ,(סלופס לע ז"טס כעכ
 ןייפכ םולכל סכז קז דנכ ל5 ,סלועל םופדכ ול 55 ופרכיטפ לסלַכ סנו
 ספלופ דונכע סכילס ךכ6ס לש5 סילודג סינולנ סלכ סיכנ יכ3 סנ סיכנ ינס

 נוייכו דימס סיסס ףסו* ק"וע לנוקמס | ןוטנס סיס ןוסלקס וכנ ,סתעכמו

 ק"קנ סלעע לס סניסינ םקנפכ ויעי ףוסנו ,קסכיע ק"קד לניכנ  לכוכד

 םכיס יכ5  ס"ןע לנוקעס כס לש  קקנועס ןככ סיס | לוסו ,יתככ לכנוד
 סיקלפ סעכ כ"ג רנפו ,סס וסנדקסכ ללונעכ לשיס 3ק לפס לענ רכונדיילק
 -- יסעס ולפסכ 'ג קנסנ לםיס כק 5ע3 ודיעלת ספיפדסו ,רכועו סעכמכ
 ןולגפ קנט ופול כשל יופס כקעי ס"ועכ ןקספ ס"וע לודגס 300 ס'ס וכתס
 קשע 'כ ןולגת סע קנסמס5 ילוופק ק"קד | דיינלס לדו* סדוס* ס"וע םיפיס
 לס6 ז"טס וכיככ ןכ ל':כ סיעסי עייגס ןתש יוולכיט ק"קד דיינלס םייללסב

 ,סייק קלו5 עיס לע זיטס לפס סע רפיכ ולפס תל םיפדסכ ועע ףקתסנ רנכ
 סט ועוקנכ פדכו ,תונוט תונסע סז3 ותנשקע סנייקתכ לל וכולל תולעכו
 ע"גס לש יכסס וככו ,סס ותעדקס3 לפוככ סלותס לע ז"טסנ רוד יב 'םס
 ע/יכו ד'כ5 סיסס 35: קעע ס"וע לכוקעס ןולנס סיס ,ילוולקע לדוי .סדוס*

 כזפיפ5 סיחע ןוטנק ןתס סיס לוטו ,קסכיע ק"קל כינס | ןוילעס לילגכ

 ספנע סיוע .סלונס לופע לודגס ןולנס ןנ ללעכול ק"קד גיילו דיכלס תוילגרע
 רכעע



 טס יפוי תלילב

 היהו ,"הדוהי לוק, ומש וארקב חיוא ע"שה לכ לע קיפסמ שוריפ
 ,ח"ואה לע ז'טה ןמ ול עדונ רשאכו ,הרואל ואיצוהל ןכ םג ותעדב
 קיקד דיבאה ש"ארהב השמ ה"ומ ןואגה םע ףתתשנו וחולש חלש
 והונרכז רבכ רשאכ ז"טה וניבר ןב היעשי מיגה ןתח היהש יוואניש
 םישורפה .ינש םע חיוא ע"שה תא םסיפדהל .וםהינש וצרתנו ,הלעמל

 ותו

 קר> סל לע3 ןולגס כש5) ,פ5סיעעכפ ק"קד "כו ד"35 םוילגכע לדנעש
 כפוכננכ קיפכ סית םכטכ סכוגעד פפויכסנ ופע סיכססל סיפק 'יקספ לדש
 ,סיפ* ךיקלס לכס 35: סשע '2 | ןולגקו ,(3יע ןע"כ ףוס קד3 קע5 "וכ

 קיפ לע ףסו* םלכ לפס כע 5טיכ תכיר יכולג ןיכ סעכמס3 53 פיסת תנסכו

 ס"עפ תנסנו ,ןכעס ק'דנ6ס גקעי סייועכ ףסו סיחע ככסנ ס"סס תופכסע
 בקע* סיוע 3כסנ ס"סס םודגס לע 3קע* לס לפס ע  סנכסס3 כ"ג 3

 תלק רנסעס ן: ליס סמ רפמס סינפנו ,ןיסטוט ק"קד ר"35 פריפמ פנסכ

 כ"ג סיס לוקו ,ל"כס 35: ס"כסע ןולגק םודק ספע עעסס סע סכות "םודס

 ק"קע | ףסו* סיוע ןפכוס* ס"וע  לודנס ןכותס סכמס 3כס לש קסנועס כ
 כע קיו דעסכ לוכס "כלכםיכ סעוש, סשע לשם5 5טיכ תםכידפע 0
 כפסס ףיסכו ,קייפ5 פ"ת םכס3 "רפפכ פרנס ליז סייכמכסל םדפס םודק 30
 -- ל" ןולגס וככ יפע עעסס ספ לקי רכר סס ףינע כ"ע  ז"; ףד3 סמ
 ק"קע לדוי סדוס* ס"וע | ןולגק3 םליס '55 ס"וע ןולנס ככס וכ דככו ץינו

 םייסס לע תוכנס יסודס "י5 יכעמש ס"סנסעכ קכוכס קיקל ךיעסס ץיוופקעיש

 -- :קייפכ רקס תנסכ לווקכ6ז3 ספדנס |
 יכודג = סיכ3 יכש וייס םופכפ סכז ל"כס 39: ס"לסע ןוטגס סג יכ עדו

 "קש -זעיפל ס"וע ןולגס לוס קזעיכל -ק6ס סע ,סלותס יכידלו לודס

 סיניכספס סיכנולגס ןי: סעכססכ לוס סנ לכו ,גוכסלע ק"קנ ילו דיס

 יכינ סייק< סט וי:6 תעכסס ירס5 ס"עמ םנסכ 5"כס 3קע* 505 רפס לע

 ס"וע ןולנס 30 *35 לוסו ל"ז לדכעע ספכע ס"וע ןולגס סיס יססו .7

 כולע לודגס ןופנס י35 סיס רזעיכ5 ס"וע  לודגס כלס וכ לש5 5יז ףסו*

 ,קפטסימסיּכ קייקנו ,ןיטקט קייקכ ע'לו ר"נ5 סיסס 35 סשע ס"וע ספונס

 תונקס לע .תוסכו5ס םולכפ 'ם סייעסעכ  ,וכיכפלס לודע ילסיסק יכולנע סוסו

 ודונ6 פסו | ,ןינוכיע "כעל ןסכוקי ונינכ לע ז"עכסע יסודס 'סו ,תוכונע

 תודונ5 ססכ כייג לקקכנס ססעעלו סכלס3 פ"וש 'ש ול דועו ,סיטוקד לע 86
 כלועס "וע | לינגס ףיקקס 320 וככ ר* תפס סיכותככ ל5שכ לוקו

 קסני



 יפוי תלילכ

 לודנה ברה תאו ,יהדוהי לוק, ורפס ינשה דצמו יזיטה. דחא דצמ ,וידחי
 :ףסוי ה"ומ לבוקמה ןואגה ונב ןתח היהש יולה ןרהא ה"ומ קהבומה
 הספדהה רדס תוארהלו תורוהל וינפל חלש ,קסנימ לילגד מירו ד'בא
 רתוא הוצו ודיב ןתנ ףסכה רורצ םגו .טרופנרהידב רש םופרה תיבכ
 ינש םע ח"א עשה תא סופדה רואל איצוהלו והשעמ שיחהלו רהמל
 אלו ,ותבשהמ המייקתנ אל ךא ,הז תמועל הז וידחי ל"נה םישורפה
 םעו הז אלו הז אל ספדנ אל תונוש תובס י"עו ,ותצע יפכ התשענ

 ףסכה

 לקיס ס"ס ויתסס ןכנ סקו ,דיינכמ תכסכ לככיווכ רטפכס יז ץייגעי קסמי
 כולקע םדס סלוספ סז לפס לילוסו | ,וייככ דור | ץייגע* דוד | ס"וע  דכככסו

 -- : סינלס תוכז5 לנניוו קופדכ

 ץכליווע ף"יט סכססל יסכנולכ סילק, 'ק ידיכ 53 ,סכ5ס סירנרס ילקל הנהו
 הרוס* סיוע ןולגתל סע סכעס ,ופלעקכ ז דועעכ סס וכ יתילרו

 ףסוי ק"וע * סיככזנס .סילולנס ויכ3 יכס דנלעו ,סיככ 325  ,ילוולקע לדוי
 יקפומס ק"רכלס כיל סיכפ ס"וע סיכולנ סיככ יכס דוע ו5 ויס ,3לז סיועו

 ךיככד5 לוקמ סוס ליכס 55 סלולו ,ם"עיו ,ןכזפ קייקד ד":5ס ססע ס"ועו
 ופע .ןירכדל סיפר ליכסל כתוככ .לע סנס סלל ונוכ סירנדנו ,סז לכד סילוס ןילנו

 תוטלפנו .םועוקמ .סלכעו סיכוי יכ> סתשכ כותכ5 לכו סירפס יפעו סילפוס
 קימכ ילכע ויככרל ןועס םתל ללכ לכוכ 05 ר"כ< ספ יכ ךכ תופלסכ יככס

 פד עינק לכנ כ"ג ססס ל"נס סיכולג יכס ןלכ ףיסוסס סעכ יכ | ,סכורכ

 םי ,ןכופ ק"קכ ר"35 סיס ינססו ,קלולס קייקכ ר"35 סיס ןופלכס ,יכוולקנ

 קלונס ק"ק יננכ ןיכ ונפלפס סנס ,ןועטכ שי ןוסללס לע יכ ,לכוט קפקפל

 דינסמ סשע לכקתכ כ"סלו ,סש ר":5 'יסס 35 סיכל 'כ סשכ דק5 ןולנ

 תוככנ תכסע לע יסילס ךלינ ערז 'כ לע סעכסס3 53 לוסו ,לכדלוס קיקכ

 בד ע"נס ןכ ללכ סזס ןולנת סיס 55 935 ,סס קלולסכ ר''35 רוע ותויסב

 סיוע ןולגק ןפקו ,רללניככט ק"דנלס עטכ ןפכ ס"וע ןולנס ןכ קל ,ילוולקע

 תויסכ לכו יכ ,כעפפו כיספ ספו .עוריכ כטיס 753 לעכ לז לדכענ | סירכז

 ר"ג סיסש כיל סיכ5 יכ סשכ לקפ ןופנ כינ ויכקלכ ופ וינפל סס סיסס
 קז לכד לטופס לע סכס ,ילוופקע לדוי '2 ןולנס ןכ סיססו ,סס קלונםכ

 ף6 יכ ,כסו* ןועטל םי יכסס לעו -- ,לוס ןכס ויקנדפ 'י50 5יכסכ ךילל
 לספס יפ 535 ,ססע 'כ ועסכ ןכ .כ"ינ | ילוופקע לד ע"נסכ סיסס םיכג סל
 וכלע רס5 ןכזיפ ק"ק יכככ לכ ןיכ ונסלע 55 יכ ,ןכזופ ק"קכ ריינפ סיסס רנוכ

 סט

 וייס



 4 יפוי תלילכ

 תנשב טרופנרהירב םש סיפדהל  וליחתה ילוואקמ  ןואנה קש ףסכה
 ,ק"פל ג"ת תנשב רמגנו ,ז"טה ןואנהמ הרותה לע "דוד ירבד, 'פה טימת
 תמרקהב לכה ראובמכ ילוואקמ ןואגה לש ותעידי ילבמ השענ הז לבו
 ח"וא לע זיט 'פהו ,םםש דוד ירבד רפס שארב יולה ןרהא ה"ומ ברה
 ח"וא לע ז"טה 'ס לרוככו ,םש םיפדמה ברה ָךיב םיבותכב ראשנ זנדוע

 והר

 לדו" 'כ  ןולנס ס3 ויחס ליפס סלעס תונס ךטע ןעז לכ3 סז לקס סז סש

 ,הסע יכ וע סיסט ספ ןנזופ סם ,ל"ז סיכוסנס ויככו .ילוופקע
 כ לדכעמ 'כ  ססע 'כ  ןקזס ר"355 סם סיס לס --  טלש תכסע ןכייסו

 יכ"נפ תכנס דע -- ,ג"ס ןפיכ 3"ק | עסוס* יכפ ת"וש3 לפוכעכ 8
 ספ סופללו ,תוכירס3 | ,ןכזיפ יכנכ לכ ןונסס3 ,רס5 סוקעכ וכיכ56 רסוכעכ

 יכ לדכעפ "כ השע 'כ | ןופנס םליטפ כסלכד | עדוכ סנסו  ,ןכעמ לולב מיג

1 /- 
 מ
 -= 0 ₪ < \. יז '.

 ךיולוס  ל"נכ ליטפעס 'כ ןולנס ועוקמכ לכקפכ ,סש ןכזופכ ל" 8

 ,עדוככ ,היו* 5ע ך"סס תספדס לע וית תכס3 ותעכסס ןתכ ססו 793

 כועס לכליווע .קפלי "כ לכוקעס ןולנס סס ןנזופ לסכ 5ע 3ם* ק"כס נטה

 ןולגס סם דיינלכ ועוקע3 לנקפנ סש ותכיטפ יכסלו ,'5 ןעיס ססל35 מ

 בסי ז"עת תכטכו ,מ"רפפע ליימס ליטפעש יכ ןכ  ןיולוק לינק סיעמי סיוע

 ןסכס ילספכ ס"וע | ןולנס דיכסל סש לכקתנ ותליטפ ילסלו ,סש ופסכ לע

 ד"סת תכס עלעל רע סט ופסכ לע םיו ,סיעכמ תכיעס 523 ףרטסופע

 'כ ללועס 'כ | ןולגס תריטפ לסל5 ע"רפפ %סכ לע תכסל סשע עסנ זלש

 כקע* כ ןולגס סם ןכזופ3ּ ד"355 :5 לנקפנו ,סס דיכ6 סיסס ם'סיעמ* םייפ

 ,לימס ןסכס ילפפכ 'כ  ןולנס לס וכקסו * ,ל"כס קסני ס"וע ל3וקעס  ןולנסצ
 קפ* לפס לע ופעכסס סס ןתכ זלס ריפס תכסכ סנ סם ולסכ לע ךילפסו

 כע ססע םלד לפס לעו יעכסוכי תודגפ לע סינכס דונכ  יסודק סע ספלע
 ס"ופ 5דוכ3 ק"קד דייל ןולגס ופינ סט ד"35כ לגקתכ ותריטפ ילס<ו ,םלופס
 ןידמע 3קעי סיוע ןופנס לש וכפוס) ,ל"גס ןסכס ילספכ ס"וע| ןוסנס3 לכלל
 סעכסס3 53 זפס גימס תכס3כ סג סס וססכ לע כםיו (ץ"כע* סשכ ףלקנס

 רייכל ןכזופכ סש סיס יתע יל םכלפו 55 ספעעו ,ססוטס ןנ6 פ"וס 'כ לע

 סללו ?סש סנעלכ סילק לפסנ קכזנש ,ילוולקע לדו* ס"וע ןולנסכ ססע 'ל
 ת"וט לע גלוננטוכע דכיקסיז יכדלע ס"וע . ןופגס .תודלופכ קל5ס5 כ"ג סזע

 : סזכ יתנתכמ סע דניקסיז ס"לסע
 ידעו



 יפוי תלילכ

 ןמז םיבותכב ראשנ אוה םנ רשא ,םהרבא ןגמ רפסה לרוג כיג היה
 .ףקות פ'עו ,םירחא תושר ערחת כיג היהו ,רבחמה תריטפ רחאל בר
 םהרבא ןגמ רפסה בשוה תוצרא 'ד יגיהנמו ינזור ישאר תדוקפו תריזג
 לעב לש ונב ל"גס םייח היומ ברה דיל די בתכב ונדועב הרזחב
 תא 'ה ךיעה ק"פל בינת תנשב םימי םיתנש ץקמ יהיו ,םהרבא ןגמ

 בל

 לולעכ יתמוכ* 55 | ןפימס ף"'יט סכסספ .סנעסכ סיכק יסנ יכיע יפרכעס ידמז
 םימפס סזס רנמעס סכסס יכ רסכל ל5 סנעפ ס5 | ,רעול ינכסו ,סילּכ

 ליעס כפל ןוטסלס לוס יכ טרפנו ,וכינפ5 ספ לס5 כ"ק רקיס ורונחנ סוסעל

 ולוגע | כיע | לככיוו קיק יכולגו יכככ  תודלותכ כותלו לוקס וחוק ת6 יד

 יעכסע סלונס ידיקי כלס וסע ןכו ופכ ונעעו ,ןוכסל ןנוז דע ןוסלכ ןנזע

 לפסכ סנ לכודס יכלפ סיכולג קככסל | םיכוי5 כילקככ סעס סג ועוקיו ןפזס

 ןייעס זייככ ךס | ,זנכסלו ןיכופ תופכלנ כם6 סדוס* יכענ פוקיתעס םולסק

 כנחעס 53: 55 דוע יכ ןקכיו ס5כ* ופוס רעו ופלקע ספ ורפסנ תרוקנ ןיעכ

 סנרסב יכ ,ומילכס רע כנר לכ תערל סיקקופטעס לכ ןופעפ תווקל ותכוס יד*
 יכפנ ןתכ סלו ,כעג לכו ליפפסו ,ריעעכ קכ סיסו ,סיטענ וירנד ויס .סיננל
 ונפ* לטס סיכוכמלס סיכנכס תודלוסנ יכ סלו  ,סלס ןיככ ליכסעס לוקס
 סינועפפס דע .סק3 רונרס כיסכס ,קר5 .סכוע רופכ ול דייכ5 לותנ סס לכליווכ

 יכוסע ויס למל סשע סינופלכס סיננכס תודלותכ ןכ6 ,סדעס לע כ"ג זירפס

 ךילפסכ ופ יופכ סיסס סוקענ רלע כ5ק ,סדונכמ סכילס ןכפס לכו סנונס

 5": סקלכל ס"ועכ קסלי ס"וע לודנס ןולנס 355 ספכמ לענודלו ,רתו" סלב

 .פלקכ סיס 5וסו) ןכחפ קיקכ דינפל לנקתכ סשעו לכליוו קייקד די':5 סיסמ
 ,(עודיכ לתסכנו סלנככ וקוד לודגס סיסס סם 3ע לוינס קפלי 'כ וכעזכ
 == סכסו ,עדוכ סש ולפס םלככ ססכנ6 ןנע לעכ וכיככ ונעע ללש כס5 סוסו

 < סיעופס .סכוי סיוע ןולגסל קסנוע דיעלס קזס ןולגס סיסס רנפעס רכז סל

 לנקתנמ סכטכ קליוכ .ק"קכ ילו דינל סלפתכ סיססו | ,סכויד ןויקיק לעב

 ,סינוטללס ןע רי יכפכ סנ סכופכו ,לודג סילפסס ללוש כ"ג וכ סיספו ,לכליוול
 סיס 5ופס סילו ? ויס יע ,ויתוככ יסקוכ וינפמעו ויככע קעולע רכז 55 סגו
 סז יכפסנ כטיס 53 םלופע לכס ןייעעס סלע: סז לכו) ? סתומסס סוקע

 :(לפולג יל  קסני 'כ יכמ תודלותב סללסכ
 =  קד 55 סש | לכליווכ לסכס לע ונשי לסל סינכלס ןונפפנ סנ קז דבלמו

 ! קסני 'כ ןולגס לכקפכש כמלל יכ 'ס"5 ר5כ סמ כפכם ,סלטנס 55 עלק לכו
 כ"כס
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 אע יפוי תלילכ

 איצוהלו וסיכמ .בהז ליזוהל .גארפמ ררושמ יתבש 'ר סיפרמה ברה בל

 ריעב ול רשא םופדה תיבב ח"ואה לע בהז יווט רפסה תא רואל

 ליגס םייח ה"ומ ברה כי'ג ותיבל אבו ןמרזנ איהה תעבו  ,טרופנרהיד

 הצילמ בזרכמ סג ,ל'ז ןואגה ויבאמ די בתכב םהרבא ןגמ 'סה ודיבו
 ןואגהמ

 קינ סשע ' ןומגס סס לכליווכ ועוקעכ ריבס ל2קפכ ,ןכזופל .סכלווע למס

 סיס ספ רנסעס סש קפפסנו) רפפערק ססמ 'כ סס3 לכקכ סיסש | ,דוד =

% 

 סיסט למ5 סוקנכ יתיפכס יכלו ,םלקל כיע כ רש סכליוו דיל הז ןופנס

 סשע 'כ  ןולנקל קס 'כ ןולנס ןיכ יכ ,וכעע סלע סכסו ,(5ק6כק דיני

 ךולנס לוקו = "כו .דינ5 רופכ לס5 ןופג סש .לכשוו 6סכ לע נשי רעעערק

 סיקפ סיוע ןסלדס ןולגספ ןעלכ גסולו ולוד ןכ סיסס לז ןמסכ סיוע לודנס

 ףוסכ ססו תוכנ) סעס לעו סרופס לע .סיכל 3ל םיסעסעב קסוב ק"דב60 כי5

 :ל"סזכ ורע סשכ רכד ליכס לפסל תלגע לע טטודסב ןולסלק .ףדכ ולפס

 נייכו ריימס ןפסכ .ס"ונכ וכודכ לודגס בכס | יכנסכ .יבוסמ יפנ יתעעסס סע,

 תנסנו .,ריערפכ ק"קב עירו דיכ5 סלסתכ סיס סזס ןולנסו ,ליכע ."לכליוו קייקד

 ךינפלרג :דיריכ = ןילכול3 סולכל עכרלד | סיכולגס דעוכ סיס ןסיכ 6%: רייכמ

 ךסרד ללכלכ ס"מ .:כס5 סענס .סירועע 'ם תספדס לע .סלכ ועיכסס סס רשפ

 סשע סיוע ןולנס 5כסלד יכלע סותסס לע ןוסלכ סס לגו ,קפוס ק"קד

 רכיככ ןפסו 0תכ 5כודקע לעכ לוסו ןילכול ק"רכלס סקלרקפ קשיי סייונב

 לוסו ,3וכ5 ק"רכסס ליז ללועס סיוע דוד .ס"וע ןולגס .יכססו .,ליז %ייםלסע

 ס"ונכ ןנוקכ ס"וע ןופגס רגככ יכס יסילססו ,ל'+ "גה ןתס זייטס 5עב ןניבכ

 כג סע ול3 ססילקלו ,5"כס ןולגס ףוסו ,ריעדלל קיירבסס | ,כ"ז ילפפכ סעלש

 5"כס .ססל35 .סיופב קסני 'כ ןולגס ססלרנו ,6טיפ תכידע | יכוטג םועכסס 1

 כי'ס5 סז קקלי 'כ | ןוסנה לנקתכס ילסל  סכסו ,ס"עיו .סכליוו ק"קד דייסה :
 ן [ ן ק"]

 סיועכ ךניסנ 'כ | ןולגס סט | לכניוו3 ר"355 לנקפנ 15  ,ןכזופ קייקכ כיוונו

 תנסנ .ביבס .ספרכס יפכ ותריטפ ירסלו | ,ל"כס כיל ק"דכסס ינפפכ סעלש

 לפעטלק סטע .'כ ןולגס .סש :סככיווכ ד"כ5ל ועוקמכ לכקפכ זפ גילס וס כוממ

 סוה ,רעפערק סשפ כו  לינדסל) ךעסכ יכ לפס סיכופנק יכנס לעו ,ליכס

 :ולעפכ סייל ןעיכ ףיס ד" ע"ש לע  סדוס* סמ) תיכ לעכ לס ןווכס

 ןמסכ .ס"ופ .ןופגס .סלוסש | סכניוו ק"ק ללרםינ סלו ליעכ יפייססכ יתעעש,

 סכעסנ סילק ולפס3 "יס סכקסו .כיע ,'וכו ליז תשע סיוע ןופגס וס ליז

 לכ סנו ןןטסכ יכ ןולגנס תל עדי 5)-יכ כעול םוכ 6לו סדוס ,5"ק ר53 ספ

 סיס



₪ 
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 יפוי תלילכ

 םיקספו םיבתכ דועו ,ותא היה לודג  ןילופ  תנירמד דיבא ןופגהמ
 םיפדמה ברה ול תואנ ותשקבו ותרצפה בור ידי לעו ,תוצרא 'דד ינואנמ
 הזמו דחא הזמ וידחי םירובחה ינש םיפדהל ל"נה ררושמ יתבש ירד
 "דוד ןגמי םשב בהז ירוט 'פ תא וארקו ,עצמאב ךורע ןחלשהו דחא
 ,'ץרא ינינמ, 'פ ללוכה םשבו ,'םהרבא ןגמי םשב לארשי רנ 'סה תאו
 םיפדהו ,אוהה ןמזה ינואג לכמ תומכסהו ןוישר פ'ע השענ הז לכו
 לעבל לודג ןילופ תנידמ ינואג ונתנ רשא תומכסה 'ד הלחתב כיג
 תומכסה ז'מ כיג ואב םהירחאו .אילת תנשב ומצעב םהרבא ןגמה
 לע םבתודע םלכ ונתנ רשא בינת תנשמ םיניוצמה םינואגה לכמ
 םרבחל רבדה ןוגהו יואר יכ ורמגו ונמנו ,א"גמה לעו ז"טה לע םהינש
 יתיארו .הכלה וז 'ה רבד םהל תורוהלו ,הז תמועל הז םסיפדהלו וידחי
 אקארקמ לאומש ףסוי הי'ומ םלוע ןואגו םכח יפ ירבד כיג הפ קיתעהל
 רשאביו :ל'זו ,םש ותמכסהב םהילע בתכ רשאמ ,מ"דפפ קיקד דיבאה
 ןמ דחא ןגיוב ילא חלש  ,ו"צי ררושמ יתבש ה"ומ ינרותה ףולאהש
 וארקו חיוא לע בהז ירוטה אוה דחאה םיניגמ ינש םיללוהמה םבירפסה
 : לנרותה חונמה רבחש המ ,םהרבא ןגמ םשב ארקנ ינשהו ,דוד ןגמ םשב
 המכסה ךירצ וניא בהז ירומ רפסה הגהו ,שילאק ק"קמ םהרבא ה"ומ
 לכ לש ןבר יכ ,היאר ךירצ ןיא םסרופמה רשאב ,םלועב םדא םושמ
 0 ד 7 7

 ןנלזע לכ | ,'דל סדוכ וכסנסו ,זועכי לשע יכ ןולג סזי6 לע ןווככ | לוכי סיס

 יתככלס רסל סכסל יסכוסתכו ,סכלס סיכולגס יכש ויס יע ,ספ ךיכפכ .003כ
 :סז3 לונדס גיקלסכ סוקעס ןיפ ספו ,רכרס לולינכ לתוי

 ןוסעש ס"וע | ןולנס תפ זמ 753 סס ולפסנ סנעלכ סירק לע פיִּגס דועו

 ע"כ ןולנק סשע תוע יכל סט לכליוו ק"קכ ילו רייכל טיסס כ"ז
 05 כנ5, :"ע סט סייסו | ,לכליוו יכקז םכנק יפכ סח | ,כיכס לעעעלק
 יכ .ןווינס יכ וכנע .סלעכ ספ סנ סנסו .לייכע ,ייפוככקס תי33 ותככע .ספנעכ

 עסנ וע ףוסנ יכ ,סש לכליוונ וכיעכ | לככ רנקנו לטפכ 55 טז ןופעמ
 'כנ לפונעכ רוככ ותסונע ספו ק'סע סילסוקיכ לנקנו רטפכו 569םי 5
 וכ ןכ 6גיוו יסלונעע ן"כ .םוכייפ לפועש יכ 3כ05) סלותס לע ל5ועט סולד

 סלק תסלפל עוקדכ סגו ,סש לוע תסלפל םולדכ (5"ז עייעסס ונינכ לש
 לקס ןעז3 ס"לו ,קזנ יד ספע תעלו ,ם'עיו ועסע סלות יםודס תלק לינק

 : סט "קס ולפסכ ויככד לפי לע רכדל 2וס5 כוס

 ןולנס



 בע יפוי תלילכ
 ,בהז ירומ רפס ה"מהעב ל'ז דוד ה"ומכ ורודב גלפומה ןואגה היה דוד ןגמ ונבקי יד יפ דחאה םש רשא ,םילשומ הלילבו םויב  ,םילודגה תורואמה ינש ורבח רשא םייח חרוא רוטמ עישה לע דמחנ רובח אוהו ץרוא יניגמ רפס) :ל"הזב םפדנ רפסה רעש לעו ,(ח ,"מידפפ ק"ק הפ הנוח ,ל'צז שריה יבצ היומ וימאאב אקארקמ לאומש ףסוי 'קה םאג .קיפל בינת .רדא 'גי יד םויב היהעב זי העד ץראה לכ האלמו ,ל"נה םירפסה ינש תומולעת רואל איצוהל םיכסמ יננה ןככו ,טרפה ןיעכ אלא רפסה ללכב ןיא אמתסמו ,רפפ לא רפסמ קיתעמכ אלו ,םישורח שדחמ יקנו ךז לכש יפ לע  םייוגב וירבד יכ יתיארו ,ינפל היה רשא ריעזמ טעמב יתנייע םג | החבי .ץיעמהו ןתמו אשמ ךרדב קר ,ותרבסכו ותעדכ הכלה עובקלו יתעד ולבק רמול היה אל ותנוכו הידי השעמב ראפתהל ארוהי םשל אלו .םימש םשל דמלו הלילו םמוי 'ד  תרותב קר יויקסע לכ היה וימי לכ יכ ובטיה וריכמ יתייה ,אוהה רבחמה הנה ,םהרבא ןגמ רפסהו .יבהז ירומ, בושחה ורפסב דוד פש ותרותו ותמכה דוע םסרפתיו ,סופדה תיבב רמגויש ,לינה יתבש היומ היה יאכז י'ע  תוכז לגלנתנש וניאר ונאצמ  ,והוניוקש םויה הז הנהו ,םימעפ הז תוועד אוה םחולש כיחאו ,סיפדהל וליחתהו וחייואה לע בהז ירוטה סופדה תעויסל םוצע ךס ובדנתה ,א'עי ןילופ תונידמב תוצרא יד יגיהנמו יניצק רשאב ,זרחא הצעב ית"יה םהמע םתאו ,לארשי תוצופת לכב  וירובחו וירפס ומסרפתנ רבכו והיה הלוגה ינב

 םשו
 עדונ סיס לקפלקפ לסועס ףסוי סמכ ע"ס ספק 005 סזס רידלס ןואגה (ק

 סדוק סיסס סע .תודי לטע דונכתס לככ ס'ננולכו ם"סכ סוקמ .סלועו .סיכויל בילסל סיכלס תוכזל סכלסו שייללסו "סופו י"שכְו דועלתכ ויתוסנסּכ תופעל סילפס לפס ןולנס לוס ,ע'ירפפ ק"קכ ר":5  ,טקפלקפ לפועש ףסול ס"וע : ל"סזּכ וככדכ ץלעכ לולקכ סם כתכס ** תולכ .ל"קכ .סידיק ןולנסל סילודנס סמ לפס ספלפ סוס ןולגס 50 ותלוכנו ופקפ ססעעע סגק םפסו יד"פפ תנסב ספ לטפנו "דפ קייקכ .תוככלס לסכ לע תנשכ סזע עםכ זפו ,ק"פל ןית סכסכ כינס .דע דיכס תנסע סינס ריכ ךלעכ ספ סכר .לניד כ ידע לע כשיו לק6לק ק'ק ספ ונליע יעכמו ילודגפ .דקויעס דק סיס "דפפ ק'קכ ע'כלו דייכסל כנקפכש סלמכו ,ופוכפוכעכו ותקדל3 ותפיקכו ותפילקכ ולוד ךיס* םיסו  ,"ם'סיעםי יכ סייק יכ לסועס ילכו סשכ ונעזכ ססלופעו
 םסופכ



 יפוי תלילכ

 לודג לארשיב ,לודנמו זועמ לודגה רואמה היה םהרבא ןנמ ינשה םשו
 קיק אתבו אתרקד ןיוצמ ןייד ליז רניבמוג ל"גס םהרבא היומכ ומש
 ב נת תנשב טרופנרהיד ק'ק הפ ספדנ ,ונילע ןגי םתוכז ,איעי שילאק
 שבכמ תחתמ רפסה תאצב דימ יכ תוארל אלפנה ןמ הנהו --  ,יק"פל
 יוצק לאב ורזפתנו וטשפתנ הרהמ דע ,הלאה םיניגמה ינש םע סופדה
 מל הכלהל םהינש ירבד תא ולבקו ומייק רודה ימכח לכו ץרא
 וםינמקו םילודנ תודוגא תודוגא כ'ג םהל ושע לארשי תוצופת לכבו
 וםינידו .תוכלה םכותמ דמללו דומלל ןרדסכ םידימת םירועש םהל ועבקו
 ךא בשח בקעי קח לעב ןואגהש דע םהב דומלה טשפתנ ךכ לכו
 קו םיפדהו ח'וא עישה לכ לע רבח רשא ורפס בוש סיפדהל רתומל
 תנשב רצק ןמזבו ,םש ותמדקהב ומצעב שימכו רבלב חספ תוכלה לע
 הבר אניד יבמ דח ךאברעיוא םחנפ ה"ומ ןואגה כ'ג אב ק'פל וינת
 קיקד דיכא אקארקמ לאומש ףסוי ה"ומ ןואגה ןתח) אקארק ק'ק הפד
 רשא חוא ע'ש לע ,יהרורב הכ להו ורפס כ'ג = רבחו (מ"דפפ

 םהיניב עירכהל כ"ג בורה לעו ,םהינש ירבד ראבלו שרפל אב וב
 ,השעמלו הכלהל הארוהל עגונש המב ,הז תא הז םירתוס םהש תומוקמב
 "רחא רוד לארשי ינואגמ םינוש םירובח דוע םהילע ורבחתנ ןכ | ומכו
 הברה ןקתל םגו ,םהיתורבס קמוע תנוכ שרפל כיג ואב רשא רוד
 וניבר ירבד ראבלו ,עדונכ תוקתעה בור ייע םהירבדב לפנש םיתועט
 הזיא ןורפח תמחמ הנבהה ישוקמ םה רשא םינוש תומוקמב ז"טה
 בתכ ףוגמ ותספדה תעשב קיתעמה טימשהש תורוש הזיא םגו תובת

 ודי

 כ"פ סיסס לכ ופנסע סנסס יתעעסו ,קנוטכ ת"וא תכס סדקלטסע5 סופרכ

 וג35 סולו ,ם"ב םדקנו וםייב םכנדו סילקו סיטס קקיזו קקסו לקסו סינועפ
 רפנק םיפדסו ויתוסנס יפ לע דועלפס סיפדס5 םועוסי םוכ לעכ 3כס ןתק
 סינט ס'כ דעלס סזס כרס לע תוללפנ יתעעטו ןטלופקנלכפ3 ופכו סרלטט3
 סינופללס ןע דסלכ סיעסנ סיעעסכ ויכנד ויסו ,קעטל סקופ דעלו דעועע סלופ

 ריתודלופ3 ,וייק יפ' םוקוקע תולכפנ ססכפ קזע לפויו .ניקש 5ע3 ל"כע "ע'יז
 :סקסלק יעכסו יכודנ כע י5 רספ "ינכ ךכפ סילק, ירפס3 סכוכל3 יתנסכ רש6

 ועלע יכפ3 לודע וכ יפיסע קיר5 ופופ לט ודונכלו ,סינותככ ונדוע לוקו
 ,תויכועדק יזיכע 35 קעס> ולק ןעזכ סז ולפסכ וסיפדסכ ןכוע ינכסו

 -- : וכיככר "ד 3

 סג



 צו יד

 גע יפוי תלילכ

 ,ןפוסב ןיפדה ובקונש ינפמ ןתורקל לוכי היה אלש וניבר לש ודי
 ותמדקהב םיפדמה ברה ש"מכ רפסה יצח ספדנש דע רבדה עדונ אלו
 רוצקב וירבד כתכ רשא איגמה ןרמ ירבד כ"ג ראבל ןכ .ומכו .,םש
 רבחתנ רבכו) ,ותנוכ קמוע ןיבהל בר ןויע ךירצ םימעפלו .,דאמ ץרמנ
 ךשמבו .(עדונכ לקשה תיצחמ לעבמ דמחנו רקי  דחוימ רובח 'וילע
 ' ,םהמו ,םירבחמה ילודגמ תוהנהו םישודח ,םיניגמה לע וספדנ ןמזה
 תפסות לעבמ רקיה רפסו ,לאנתנ ןברק לעבמ "םייח :כיתנ "רפס
 לוגד רפסו .העד .הרוי לע דרש ישובל לעבמ תוהגה רפסו /תבש
 ,תעד תוח לעבמ םייח רוקמ רפסו ,הדוהיב עדונ לעבמ הבבומ
 ףסוי  היומ עדונה ןואיְה הזב םג תושעל אילפה םלכ לעו
 ינש ןכ םנ  ללוכה "םירגמ ירפי= דבכנה ורפסב בובלמ  םימואת
 תוצבשמ ומש וארקב ז"טה לע דחאה .ח"וא ע"שה לכ לע .םירקי םירובח
 ' כיג םהמע ףריצו ,םהרבא לשא ומש וארקב איגמה לע ינשהו ,בהז
 בל ריעהל :תורוצנו תושדח ,תוריקחו תורעה םע  ,תורקי  תוחיתפ

 : םינייעמה
 וניבר דיב רמגנ היה רבכ ,טפשמ ןשוח עי / לע בהז ירוט רפש (3

 ףוסבו ,העד הרויה לע זיטה ורפס סיפדהש תעב דוע ליז
 םג םסופל 'ד והכזיש הרצק הלפת כ"ג ללפתה םש היויל ותמדקה
 םינקותמו םישדח םירבד םע ודיב ןכוה רבכ רשא טיוח עיש לע ורואיב
 םירבד תצק כ"ג ונינפל איבה הוותה לע רוד ירבד ורפסב םגו ,י"הזעב
 ,מ"וחה לע ז'טה ורפסבו ד"ויה לע ז"טה ורפסב רבכמ . בתכש :הממ
 רבח מ"וחה לעו ד"ויה לע הלאה םירובחה ינשד הזמ אופא הארנו
 " ח"ואה לע ז טה ורפס כיג רבחל ףיסוה כיחא ןמזה ךשמבו ;הנושארב
 לע ז"טה ורפפ אצי אלש והובכע םימשה ןמ םלואו  ,רזעה 'ןנאה לעו
 .ותריטפ ירחא תובר םינש אוה םג םיבותכב ראשנו ,וייחב הּואל מ"וחה
 ותלחתמ מ"וחמ ןושאר קלח לע הזה רובחה תיצחמ אבו לגלנתנש דע
 רואל ואיצוה אוהו ,זנכשא ץראב דחא לודג דיל ,ו'מר-ןמיס ףוס דעו
 ,ק'פל :ב"נת תנשב עישה ילב דחוימ ךרכב ופיפדהו גרובמוה ריעב
 ןגמ 'פה םע דחיב ח"ואה לע זיטה םג רואל אצי איקרה הנשב רשא
 גארפמ ררושמ יתבש 'ר ברה םיפדמה י"ע טרופנרקדיד סופדב םהרבא
 םע םג זא ספדנ מ"וחה לע ז'טה םלואו ועדונכ םימכח יתפש לעב
 רואל איצומה ברה םהילע תופסונ תש רשא תודבכנו תורקי  תוהנה

 רשא 10
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 סנו ,רואיב םיכירצה םינוש תומוקמב ליז וניבר ירבד ראבל אב רשא
 תכרב לעב  רבונרייאק ש רהמ ןואגהמ םישודח תצק םהילע ףיסוה
 רפמ רשאמ הנויד ןויקיק לעב םימואת הנוי היומ ןואגהמ סגו ,חבזה
 ןויקיק לעב רכנ 0 מלח המלש ה'ומ הלענהו דבכנה םכחה וריל
 נרובמוהב סופדה תיבב ההגה תכאלמ לע בצנ דמוע ותויהב ,הנויד
 תואלפנ ותוותב ןכ םג ונארה רואל איצומה ברה הנהו .(; םש
 רמא, םשב וניבר ירבד ךותב בורה לע םינכה רשא תורקיה ויתוהגהב
 ירבד לע ודי בישמכ םג םעפו ,ראבלו 26 םעפ אב אוהו ,יהיגמה
 רקועו יניס ,ואלפו רודה ןואג היהש רכיג יברב לש וירבדמו ,ליז וניבר
 :םש רעשה לע בתכ קו .םיועשב ומש תא עידוה אל לבא ,םירה
 ותמדקהב םגו ,י'ד ידבע ידימלת ינטקמ דחא י""ע סופדה תיבל אביה
 םייפתנו הצרתנו וב רזח םש רפסה ףופב ךא וומש תא םילעה םש
 תעד ןעמל  ,םיברב ומש עירוהל וירבחו וידימלת תרצפהו תשקב יי"ע
 יבצ םאני : ל"הזב ומש םתחו ,ז'ט 'פה ךותבש תוחגהה ואצי ימ ןטבמ
 היומכ קהבומה ברהב ו"רג בקעי ה"ומכ קהבומה ברה ו"מ א"אב שריה
 היומכ הנוהכבש ריסח לודגה ןואגה לש ותב ןב ,ה"הללצז באז ןמינב
 אנוטלא קיקד ר"בא לודגה - ןתח ,םירפא רעש 'פ לעב ןהכה םירפא

 גרובמהו

 ןולגס לט6 ,סכויד ןויקיק לע רככ ןעלז סע5ש ס"וע .סזס לודנס כלס םג (מ

 ס"יקנס םכללפכ עייפע כיינ סיסס וקנסכ סם לפיפו ורירי סיס ]"חס

 לַע סיכפלע ופול וכרכס לככו ,וככ רזוע וככיפ ,סש םופדס םיִכ זיטס 'סל
 6וסו ,ויעולע יני3 כוקנ ופויסכ כיפפ תכשכ רוע לכולל פילוס לם5 ולפס ידי

 סי לע סוקע פולכספכ קדנו כנס כם5 תועכס טעע | ,יקר5ס פולכע, לפס

 יכנכו יכולנ ל:ס .תועכססנ סדכטסעסנ פדכו | ,ס":סס לפס לעו | ,דועלתס

 ןולנס םעכססכנו ,טכופפס 3קע* ס"ועו 30ו35 קפלי ס"וע סש סיידלפס ק"ק

 ופוחי כרס כינ לכזכ סט ופעדקסנו ,סמ סיזנכסל קייקד רייכלס לדיכ דודי יכ

 ןיפקס ןכ ,ו'לי ילקעז קני סיוע ןילקס ןכ ןעלז סעלס לעכ לוסנסו :ל"סזּכ

 ןולנס ןסס | ופימז ןירקלכ ףסוי סשע כללשי ס"וע לשפטסו | כידכס י סוכעס
 כפס רנסעס לעכ גסלפמ סיעופס תקפסעכ ץנ ס"וע ססלופעס לודגס

 -- : יסכויד  ןויקיק
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 שרדמה תיב תרמשמ לע דמועה ,קראמיינ ןמלז םלשמ ה"ומכ גרובמהז
 .ב"ע .,יק"פל ושדקמב תנשב אניטלא ק'קב רשא  זיולקה לודגה
 םכח, םשבכ לכ יפב עדונה ןואגה אוהש יותמיתחמ אופא ונל עדונז
 אלמ אוהו ,ורואל ותואנ םיבר רשא ,ורדהו לארשי יבצ אוהו ,"יבצ
 ק"קב םש דיבאל לבקתנש ליז ןואגה ונתוח םוקמ םג ךכ רחא כי
 להקב םדוטשמא ק'קב מ'רו דיבאל לבקתנ םשמו ,גרובמהו אנוטלא
 םשו  ,לילגהו בובל ק"קב טירו ד"בא כ'ג היה וימי ףוסבו ,םיזנכשא
 תורוחט תורמא תרצק כ"ג הזב ךמע גיצהל יזריארו .דובכ ותחונמ
 רשא ויתוהגה תודוא הזה ןואגה םש בתכ רשאמ תורקיו תודמחנ
 רמא, :םש וירבד הלאו ,ליז וניברמ מוח לע זיטה ירבד ךותב ףיסוה
 יתלמעש למעה לכב יפכ עיגי תאו יינע תא יל הארי םיקלא הינמה
 רשא קתעהה אוה ,והשעמו הזה רפפה טפשמ רואל יאיצוה דע ינא
 די ידי הגישה רשאכ יתנקת ףילח וא ריתי ןה רסח ןה ינפל היה
 ילכב ,הראופמ ילכב המכח ןתי 'ד יכ .תעד םדאל ןנוחה רזעב וההכ
 ,ה"הללצז רבחמה ןואגה לודגה ברה אריקיו אבר ארכג רוהמ ,רוהמ
 קילס יכ \ ,םינינפמ תורקי תורוהט תורמא ויתורמא ,םינשוש ויתותפש
 שעיו \ וירובחב לארשי יניע ריאהו ,הכרב וירחא ריאשה אליעל בר
 תעדוי ישפנ ןהו ;בהז ירוט ןבא ירוט העברא לע םייונב םיתב ול
 דחא תוחפ םע בועתהל יאדכ ינניא יכ ,יבצמ לפשו יברע טועמ ,דאמ
 התיה 'ד תאמ ןכא ,וירבד לע בישהל יכ ףא ול'ז ברה ידימלת ינטקמ
 ונישרדמ תיבב ,'ד ינפל םיבשויה םימלשזר םימכחה ילע םינמאנו תאז
 רבד םוש ולא יתוהגהב יתאבה אל יכ ןהידע ונתי המה ,איעי לודגה
 'ד יננח רשא האר הז רבל ,םדקמו זאמ ילצא בותכ היהש הממ
 הכ דע ,'בהז ירוט ירתב ןיב ירבע ידמ יתשדחו הלעתיו ךרבתר*

 : םבידמחנה וירבד

 לע זיטה רפס ספדנש םרטב דוע םינשב תוגבר יכ עדונ רנכ ₪נהו

 םידבכנו םירקי םירובה ינש םלועב ומסרפתנ רבכ | ,מיוחה
 דחא לכ היהו ,ופוס דעו ותלחתמ מ"וח עישה לכ לע ך"שהו עימסה
 םיליגְר ויה םהידימלת םע םירומהו םידמולה םלואו וומצע ינפב ךרכב
 ספדנש תעמ דבלב עימסה 'יפ םע קו מ"וח עישה דומלל םלועמ

 םעפב
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 ףאו ,ראמ קיפסמ שוריפ אוה יכ ,האלהו ויפש תנשב הנושארה םעפב
 םבל לא ומש אל ג"כת תנשב מיוח לע ךישה ספדנש רחאל סנ
 ""חרוטל םהילע יהו ,תוכיראה ינפמ ,תועיבקב ורפס ךותמ כיג רדומלל
 :מיוח לע ז"מה 'פ לרוג כיג היה ך"שה לרוגכו  ,וידחי םקרינש דומלל
 :ועבק אל םידימקתהו םירומה יב ,ב"גת תנשב ע"פב ךרכב כ'ג ספדנש
 מ"וח לע זיטהו ךישה ולא םירפס ינש םהיניעב ויהו  ,וב םדומלת
 .: ;תועיבקב םכותמ דומלל םייושע םייא רשא ת"וש ירפס ראש תמגוד
 ןידמ לע םיבשויהו .לארשי ילודג םנמא  ,םיקרפל םכוזרב ןייעל קר
 ,ךשמנו ,םהב ושדחתנש םירבד ליבשב ,םהילע םג םנויע ןיע ומש המה
 ;ןייד באז ןמינב ה"ומ גיהרה םק ביעת תנשבו :,םםיבר םימי הז רבד
 !ןחלשה תרגסמ 'ס רבחו ,הז ןורסח תואלמל הצרו ,בושטניפ קיקד
 :ראשמ םגו .זימהו ך"שה ירפפ לש םיניד ישודח לכ וכותב ץבקו
 .תלעותל לכהו ,םהירחא םיאבה ת"וש ירפסו ,םינורחאה םיקסופה ירפס
 ,אוהה ןמזכ םינואגה תומכפהב ג"עת ?רנשב ןילרבב וסיפדהו ,םיבר
 עימסה תא רבחל םיסיפדמה וררועתהש דע םימיה וכרא אל םלואו
 "עישהו הז תמועל הז :סופדב וגיצהו ,דחא ךרכב םסיפדהלו ך"שהו
 :יהש םירבחמה םש לע 'םינהכ זררותי םשב והוארקו ,עצמאב
 םהמע זיטה רפס תא םג ורכה אלו ובזע יולה תא ךא ,םינהכ םהינש
 אש א'קת תנש דע םדקמכ דחוימ ךוכב ראשנו :תחא  תרכחמב
 :מוח ע"שה תא םעפה דוע גרובמוהב סיפדהל םיפיפדמה ורוועתה
 ?תמועל הז ךישה תאו עימסה תא ןכ םג וסיפדה םהו וורדהב לולכ
 ףוס דע זיטה רפס םג םהמע סיפדהל דוע ופיסוה לבא וםהקמכ הז
 ?יר ג"הרהמ הלוגה ראב יס םגו  ,יבצ םכח לעבמ תוהגה :םע ו"מר ןמיס
 | ינפל רשא ןחלשה זרא זא ובסנ הלא םיווכח העברא ,שקבר השמ
 לעב ןואנה םשארבו ,אוהה ןמזה ינואנ ןוצר תואלמל ושע הז לכו ,'ד
 םהיתומכסהב ראוכמכ ט"רפפ ק"קב מ"רו ד'בא זא היהש עשוהי ינפ
 וגיצהו ,"םינהכ תרות, םשה רעשה ןמ וטימשה םש םיסיפדמהו ,םש
 םישרופמה לכ םע מ וחה זא ספדנ יכ ןעי ,"םימותו םירוא, םשה 'מוקמב
 "םשה דוע ול תואי אלו ,לארשיו יול םג םינהכה םע וולנו ,תומילשב
 זכעפה דוע אדרויפ ריעב ספדנ זיכקת תנשב םלואו .םינהכ תררוזר
 ראבו זימה ך"שהו ע"טסה הלאה םירובחה העברא םע מ"וח עשה

 הלוגה
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 רעשב וגיצה ז"כעו ,ןחלשה תרגסמ רפסה םג םהילע ופיסוהו ,הלוגה
 פ'ע השענ הז לכו ,םדקמ ארקנ רשאכ "םינהכ תרות, םשה תא יסה
 אניד יבו ,לאנתנ ןברק לעבו ,ףסוי ןורכז לעב םינואגה תמכסהו ןוישר
 ספדנ אל זא םנ לבא ,םש. םהיתומבפהב רזאובמכ ;ןילרב קיקד הבר
 םדנ רשא יפכ ןושאר קלח אוהש ,ו"מר ןמיס ףוס דע קר זיטה ןמ
 היה אל יכ יבצ םכח ןואגה ידי לע ע"פב ךרכב גרובמוהב םדוקמ

 -- :ליינכו הזמ רתוי זא ודיב אצמנ

 מוח עיש לע ז'טה ישודחמ ינש קלח אוהו ,םחל ךיע רפס 7
 אצמנ היה אל רשא ,ע"שה ףוס דע ז"מו ןמיס תלחתמ

 עדי אלו ,זיטרמ ןושאר קלח םיפדהש תעב יכצ םכח ןואגה דיב
 מ"וח לע ז"טהמ ינש קלח םג אצמנ היה אוהה ןמזב יכ ,ל'ז ןואנה
 ד"באה ליז ש"ארהב השט ה"ומ ןואגה לצא ,הנוכי םחל ךרע םשב רשא
 לכ ויה ודיב רשא ,ל'ז זיטה וניבר לש ונב ןתח היהש :יוואניש קייקד
 ,ליעל הזמ ונרכזש ומכ םיבותכב וירחא ריאשה רשא ליז וניבר ירפס
 :םחל ךרע רפס םג לגלגתנ ליז יוואנישמ ן"'גה השמ תומ ירחא הנהז
 םהרבא ה"ומ ןואגה ברה דיל אבו ,מיוח ע"שמ ינש קלח לע ז"מה אוהו
 םניא םידימלתהו םידמולה יכ ותוארב לז אוהו ,אסיל ק"קד ןייד ינש
 םדומל רקיעו :ך"שהו ז טה ישודח םע מיוחה דומלל םבל לא םימש
 תנשב דוע ץמאתהו ובל לא ןוזרנו האר ,דבלב ,עימסה ךותמ .אוה
 ,דחא ךרכב םסיפדהלו .תחא תרבחמב ךשהו ז"טה תא רבחל ויעת
 ףראדשרמלהיווב וסיפרהש ד"וי ע"שה םע םיסיפדמה םדקמ ושע רשאכז
 ,עצמאב ע"שהו דחא ךרכב הז תמועל הז ך"שהו ז"'טה תא זילת תנשב
 עשה סע ןכ ומכ תושעל ל"נה יבצ א"רהמ ןואגה ברה םנ בשח ןכ
 עישהו ך"שה ינשה דצמו "טה דחא דצמ םיפדהל ונייהו  ,מ"וח
 ,םיוחה לע שדיח רשא וישודחמ ולשמ ךפונ כ ג ףיסוהלו ,עצמאב
 םהמו ,ורוד ינואגו ינבר לכל וחלשו ,אמגודל דחא ףד םיפדהו דמעז
 יכדימ .מיגהלו | ,ןילרב קידבא ללכמ יפוי לעב  לכימ 0 ט"גהל
 ןואגהלו ,הנידמהו שינ קידבא אקארקמ לאירבג טינהלו ,אפיל קידבא
 ומיכסה וידחי םלכו ,ערוריאמ םינפ לעב ןואגהלו לאקזחי תסנכ לעב
 לבא ,םימלש ןכו םיבר 4 רוכזל ןכ תושעל רבדה כנו יואר יכ ומע

 ןמ
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 אל ותולדתשה לכבו ,הזה רבדכ תושעל ומע ומיכסה אל םימשה ןמ
 קית תנשב םואתפ זרמש רע ,סופדה תריבל ואיבהל וריב קופס היה
 לאומש ה"ומ לודגה ברה ונב דיל ז"טהמ םחל ךרע רפסה אבו ,קיפל
 אוהש ,הז רפס אבוה יכ לדתשה אוהו ,ץילרעמש ק"קד דיבר ליוונז

 איכקת תנשב ןיליבב פופדה תיבל ,איח ףורצב מ"וח לע ז"טהמ ביה
 .םש ותמדקהב ראובמכ גרובמה קיקמ דחא בידנ תואצוהב ,ק'פל
 לא ותוא ורכחו ז'טהמ ינש קלח םג םיסיפדמה וסינכה ןמזה תצורמבו
 ןושארה קלח םע ושעש ומכ ך"שהו עימסה םע דחא ךרכב מ"וח עישה

 : הזה םויה דע םבירחואמה םיסופדה לכב אוה ןכו ,ז"טהמ

 דיב םיבותכב ראשנ אוהו ורזעה ןבא עיש לע "בהז ירוט. רפס (ס
 היה הזה רובחהו ,םינש האמל בורק בר ןמז ל'ז וניבר ישרוי

 ,אניינת ארודהטו אמק ארודהמ ,רכחמה די בתכב תורודהמ ינשב השענ
 הארמל היה אניינת ארודהמו ,םינוש תומוקמב תצק !םירבד יונישב
 ורפפל ארתב ארודהמ השעש תעב לאומש תריב לעב ןואגה יניע
 מירו ריכאל לבקתנש .רחאל רזעה ןבא ע'ש לע לאומש תיב דבכנה
 "טה ירבדמ םימעפ הברה איבהו ,םש ותמדקהב שימכ אדרויפ ק"קב
 ּומצעב ז"טה רפס םלואו ,תינש םעפב שדחמ םיפדה רשא םש ורפסב
 לנלגתנש רע רוד רחא רוד רכחמה ישרוי דיב םיבוזרכב דוע ראשנ
 ןיקיזנ רדפ לע תוכלה ישודח ס'חמהעב לאוי היומ ןואגה ברה דיל אבו
 ה'כא לאוי היומ ןואגה ברה ןב דג השמ ה"ומ ןואנה ברה ןב היה איהו
 דג הרמ ןואגה ברה ןב ,בהז ינינמ ס"חמהעב ןישובעש ק'קד טיר
 לינה תוכלה ישורח לעב לאוי מיגה רפיסו ,ליז ז'טה וניבר ןתח ל'צז
 ,רועה ןכא לע ז'טהמ תורודהמ יב ודיב היהש ,םש ורפסב ותמדקהב
 חרטו ,אמק ארודהמ קר ודיב ראשנו אנינת ארודהמ ונממ בגגנ כ"חאו
 כ'נ וילע ףיסוהו סופדה רואל ואיצוהל יואר 'יהיש ורדסלו ונקתל דאמ
 מה רפסב יכ ןעו יהינמה ירבד, םשב םיארקנו תוזקי תוהגה

 םגו ויא ןמיס לכמ ז"טה וניבר ישודח ושארב רפח היה אמק ארודהמ
 תא ןכ םג םילשהל ליז לאוי ט'גה חרמ ,'ב ןמיפ לש 'א ףיעס ןמ
 נ"צת תנשבו ,ותעדמ םש שדיח ושא םישודחה םע הזה ןווסחה
 ןמ תומכסה וילע חקל רבכו ,סופדה תיבל ואיבהל ןכ םג ררועתה

 םינואגה



 :\ - יפוי תלילכ

 אל לבא (* :עשוהי ינפ ישודח לעבו ,לאקזחי תסנכ לעב םינואנה
 ונב דיל הלחנל רפסה אבו ,וירוענב םיקלא ותוא חקל יכ ודיב התלע
 ליז ויבאמ תוהגהה םע םלוע רואל ואיצוה אוהו ,דנ היומ לודנה ברה
 םכותבו ,אוהה רודה יניאנ תרומכסהב ד"יקת תנשב אווקלאז םופדב
 ןואגה ירבד הלאו .אדנל ל"גס לאקזחי היומ הדוהיב עדונה ןואנה םג
 ,ופלח םינש המכ ,הסוכמו ןומט היה הזונג הדמח, :םש ותמכסהב יייבונ
 ןבא ע'ש לע זיטה קלח קיהבמו ריהב רוא ואר אל רשא תורוד ורבעו
 ,ורואמ תונהיל הכזש לאומש תיב 'סב וניאר תצקו ונעמש עומש ,רזעה
 רשא םירומ העברא לכ ומלשויש ול הדמע רבחמה ןואנה תוכז התעו
 רפס אוהו ,יעיברה קלח םג םדגנכ אצי התעו ,השלשב בש ול רבכ
 ןואגה ל"כע  ,יהזחי ירש הזחמ וב ןייעמה לכו הזעה ןבא לע זימה
 ,תוכלה ישודח לעב לאוי היומ ןואגה ברה השעש תוהנהה הנהו ,םש
 "טה רפסב ץ"חה ןואגה לש תוהגהה תמגוד םהו .רפסה םינפב וטפדנ
 בורה לע ואב םהינשו ,םש רפסה םינפב כג וספדנש מיוח ע"ש" לע
 םלואו ,רואב םיכירצה םינוש תומוקמב ל'ז וניבר ירבד ראבלו שופל

 לרבהה

 ע"ס כע ז"טס> ופעכססכ עסוסי יכפ יסודק לע וכינכ ןיקנס ןוסכ הז (*
 תעוכע .וכפכ ,סיעוטנ פורעםעכו תונוככרכ סכס יפ "לנד, :ר(עס 6

 לעב ,הדועתה יבא ל"צז דוד ה"מ םסרופמה ןואגה דובכ ה"ה דפפ

 תוצופת לכב ויתוארוהו וירובח ומסרפתנ רבכש ,בהז יוומ רבחמה
 אוהש ,תומוקמה .בורב ותומכ הכלהש ,םיכלוה ונא ורואלו ,לארשי
 קפספ ךל ,ונממ הלעמל ןיאש םינושארבש ןושארו םינורחאבש לודנ
 לודנס 3כסש ףלו ,זוכנו ןופפ קיס ץיידע לזעס ןנ5 ע"םכ ךייפסס ל

 קיפסמ סז ןיפ | ,סכלק ךכדכ סיפעפל ויכנד לינס ,לאומש תיב רנסעס
 קיעעס רסלכ ,סילזוכ .סייס סיע ללנע ןיככד 5 תותסל סילעלס פוולפ
 ס"וע 300 ס"ס זיעס לעכל דככו ןיכ ,ויפקסנ כככ סק סויסכו ,ויִכּכַדּכ 3יסלסו
 ופוקנכ עגיו סלטו | ,סכוכ63 לפסס טפסע סעולעפ לופפ פילוסו ,וייככ 56ו*
 יד: | ןתוכ יככס ןככ ,םופדכ ועכק5 ותנסקע3 סלע ךכו ,תולינסס לכע

 ,םופרס תיכ5 רפסס לכויס יכועדק רנכש סילודנס םולולעס דוככ סע יתועכ55ו

 עיסוי גקפי 'קס ק"פל גימפ ןסינ ס"ל םולטע לסע לטנס סוי סויס ד"כס
 -- :"סנידעסו ןילכ3 קיק3 סכוס לקרקע



 יפוי תלילכ

 ושפנב זוע ביהרה ולדג בורכ ץ"חה ןואגה יכ אוה םהיניבש לדבהה
 לאוי ה"ומ ןואגה ברה לבא ,וניכר ירבד לע בישהל כ'ג םימעפל אבו
 וילע גישהש תומוקמב טרפבו ,ל"ז ונקז וניבר ירבד בשיל דימת אב
 די בתכב רזעה ןבא לע ז"ט 'סה 'יהש תעב ,לאומש תיב לעב וניבר
 לאומש תיב וניבר לע םש ויתוהגהב לאוי מ"גה אלפתה רשאו  ,ודיב
 ללכ אצמנ אלש המ ז'טה וניבו םשב םירבד םימעפל איבהש לע
 ונעריש יפל :ללכ אלפי אל וניניעב הנה ,םש ונינפלש זיטה רפסב
 בתכב ודיב אצמנ היהש אנינת ארורהמ ןמ ז"מה ירבד קיתעה שיבהש
 טינה ריב ראשנש אמק ארודהממ אוה םפדנש המו ,ז"טה וניבר רי
 אנינת ארודהמ יכ ,תוכלה ישודח ורפסל ותמדקהב ומצעב ש"מכ לאוי
 תוילגרמ ז'רהמל ןיטיג ביט רפסב הזמ הארו) ,ליעק ש"מכו ונממ בנגנ
 תגאש תיושב ספדנש המר רוע עדו .(ט"קס 'כ תואב םישנה זרומש
 ,ט"כק ןמיס רזעה ןבא עישהל רואב תצק 'ד ןמיסב לחש לוקו הירא
 ועבקנש המו = ,זטה וניברמ ןכ םג אוה ,בא פיע תומשה רדס :םגו
 לעב לש וגרוח ונב ליז ביל הדוהי הירא ה"ומ ןוצגה םשב םופדב םש
 קיתעה אוהש לילעב הארנ רשאכ ,ןוכנ אללו תמא אלל אוה ,ז"טה

 : (םש ןיטיג ביטה ןושל) ז"טה רפסמ תואב תוא

 תקלחה םיאלפנה םירובחה ינש םליעב וטשפתנ רככ יכ עודי הנחו
 לע ז'טה ספדנש םרטב דוע בר ןמז לאומש תיבהו קקוחמ

 םפדנ לאומש תיבהו ,ק"פל ל"ת תנשב ספדנ קקוחמ תקלחה יכ ,ז"עהא
 וק"פל רינת תנשב ארתב ארודהמ םע כ"חאו ,ט"מת תנשב הנושאר
 ורבח דיפת תנשב כיחא קרו ,ע שה דצב ע"פב ךרכב דחא לכ היהו
 ע"שהו ינשה רצמ ש"בהו דחא דצמ קקוחמ תקלחה וסיפדהו ,וידחי הל
 םפדנש רחאל םלואו ,"ברבר יפא, ללוכה םשב ארקנו ,עצמאב
 תושעל םיסיפדמה כ'חא וררועתה ,ע שה םע ע"פב ךרכב ןכ סג זיטה
 ,מ"וח עשה לע ויטה םע םיטדוקה םיסיפדמה ושעש ומכ הזב םג
 לצא דחא ךרכב ופיפדהל רזעה ןכא לע זיטה תא התע םג ורבחו

 :ערונכ ש"בהו קקוחמ תקלחה םע ע"ש;ר

 ,הער ההוי ע"ש לע ז"טה וניבר ןואגה לש םישודחו תוהגה רפס ((י
 םייח תורצוא תמישרב) ,ק"פל ע';ר תנשב ילאה סופד
 ; (גרובמהמ לכימ םייח 'ר חונמה םכחהל

 יפס



 זע יפוי .תלילכ

 ןכ םג ארקנו הרותה לע ליז יישר ירבד ראבל דוד ירבד רפש (+
 תנשב רואל אציש הלעמל ונרכז רבכ ,יבהז ירוט, םשב

 לדוי  הדוהי היומ לודגה ןואגה תואצוהב טרופנרהיד סופדב טימת
 הדוהי לוק ורפס סיפדהל ופסכמ ןתנ רשא ילוואק קיקד מ'רו דיבאה
 ,הזב ותבשחמ המייקתנ אל לבא ,ח"וא ע"ש לע זיט רפסה םע דחיב
 ברה ה"ה ןרהאו השמ י"ע ז"טה ןואגהמ דוד ירבד 'פה ותרומת םפדנו
 ןב ל'גס 'יעשי מ"גה ןתח יוואניש קידבאה שייארהב השמ היומ ןואנה
 תומש 'ס ףוסבו תישארב 'פ ףוסב םש ונממ כיג ספדנו זימה וניבר
 להקיווו לודגה ורפסמ קיתעה רשא הרות ישודח תצק רבדמב 'ס ףוסבו
 לודגה ברה כ"ג1היה ומע ותאו ,הרותה ירדס לע רבח רשא יהשמ
 לש ונב ןזרח אוהו קסניפ ק'ק יבשותמ יולה בקעי ה"ומב ןרהא היומ
 תוהגה ערצק ונש| םג ספדנו .ילוואק ק'קד ד"בא לדוי  ה"ומ ןואנה
 אצמת הזב םירבד ילוגלג לכו .םש תישארב רפס ןוילגב הרות ישודחו

 :םש דוד ירבד 'פל םבהיתומדקהב תוטרפב לכה-
 בישה רשא תובושתה ןמ לודג ץבוק אוהו ,דוד תובושת רפש (ס

 בישמו ןינעכ לאושל ,םימלש ןכו םיברלו םידיחיל ליז וניבר
 ,םירומחה םירבדה לכ ,םיראובמ ובו ,םירסמנ יניסמ השמל  ,הפלהב
 השמ מ'גה ןושל) ע שה יקלח לכבו ףסוי תיבבו םיקפופב ןנשי רשא
 הז רובחו ,(םש דוד ירבד רפסל ותמדקהב יוואניש ק"דבא שיארהב
 ואב רשא תובושת הזיא דבלמ ,םלועל סופדב אב אלו םיבותכב ראשנ
 ,עשוהי ינפ תיושבו יארתב ינואג תיושבו ,תושדחה ח'ב ת"ושב סופדב
 בתכב הזה תובושתה רובח היה הארנה יפכו .הלעמל הזמ ונרכז רשאב
 ,והאר םהרבא ןגמ לעב ןרמ םגו  ,לארשי ילודג יניע הארמל םג די
 ,החופנ הצמ ןידב ג" קס א'סת ןמיסב חספ תוכלהב וירברמ קיתעהו
 רפסב ןכ אצמנ אלש המ תוכיראב וניבר ןושלמ קיתעהש םש "עו
 קח לעב ברה הז לע ריעה רבכו ,םש עישה דצב ונינפל ספדנש ז"טה
 ז"טה תובושתב כ"חא הארש דיעהו ,ט"י קיס א"סת ןמיסב םש בקעי
 ןגמה ןרמ ומשב קיתעהש ומכ שממ הזה ןושלה לכ ומצע די בתכב

 -- :םםש םבהרבא
 דימ ליז וניבר רבחש דיוי לע זימה רפסל ןורחא סרטנוק (וט

 אב וב רשא דחא ףד קיזחמ אוהו ,ורפס רמנ "חאל
 שידקב תנש םעפ ועריאב ספדנש ד"וי לע ךישה וניבר דע :גישהל

 ק"פל



 יפוי תלילכ

 בתכ קר ,רפסה םש תא אלו רבחמה תא אל םש ריכזמ וניאו ,קיפל
 סרטנוקה הנהו -- ,וילע גישמ אוהו ,ד"וי לע דחא רפס םפדנ יכ םתסב
 רפס ףופב חפסנו 'א םעפ קו םפדנ אל יכ ללכ אצמנב וניא הזה
 (ל'ז אאידיח ןואגה יניע הארמל היהו) .ןושארה םופדב דיוי לע ז"טה
 סרטנוקה תא האר אלו ודיל עיגה אלש כ'ג בתכ שדח ירפ לעב ברהו
 תבסמ יכ עודי רבכו ,הכ דע ותוארל וניכז אל ונחנא םגו ,םלועמ הזה
 תודוקני ורפס כ"ג תושעלל ל'ז ך"שה וניבר ררועתנ הזה סרטנוקה
 וילע גישהו .דוי לע ז"טה וניבר ירבד לכ ירחא קדב וב רשא "ףסכה
 ןואנהל םילודנה םש) םש ותמדקהב ומצעב בתכ רשאכ תומוקמה בורב
 ל"ו ץיכ השמ היומ ןואנה ונבו ,('ט  תוא םירפס תכרעמב אידיח
 בוש אב וירחאו ,ולשמ תוהגה תצק םע ז"לת תנשב רואל ואיצוה
 ןכ םג רכחו ז טה וניברל דכנ היהש ןישרבעש ק'דבאה לאוי ה"ומ ןואגה
 ירומ לעב ונקז דודל ןגמ תויהל אָב וב רשא ,יבהז יניגמ, ורפס ודננ

 :הזב ידו ,ונירבד ךשמה ךותב ליעל הזמ ונוכז רבכ רשאכ ,בהז

 בותכל י'הזעב ידי האצמ רשא תא !רקי אווק ךינפל יתגצה הנח
 וינבמו ,וייח ימי תורוקמ ,הזה לודגה םדאה 8 תעב ךל

 וירפס תורוקמו ,םיניוצמהו םילודגה וידימלתמו ,םינואגה וידכנו וינינו
 ,ךיניעב ןח םירברה ואצמי יכ הוקאו ,םינינפמ םירקיו ,בהזמ םידמחנה
 תושעל יתיכז יכ ,ודסח ידל הדוא ינאו ,תוינומרק יזילע לכ יניעבו

 -- :םלוע דע וערזלו דו דל רינו ןורכז /קידצ שארל הרטע



 חע יפוי תלילכ

 לדנעמ הירכז ה"ומב שריה יבצ ה"ומ ןואגה תודלות .ח

 קיקב ריבאל לבקתנ .ביחאו ,לילגהו בוב ל קיקד .דיבאה

 -- .לילגהו ןילבול

 ילודיגמ היה ,ל'ז לדנעמ הירכז היומב שריה יבצ ה"ומ .לודגה ןואגה

 סות לעב ל"גס ןמפיל ה"ומ ןואגה ימיב אקארק ק'ס ילורגמו

 ויבא ,קיפל ר"ית תנש רע ר"ת תנשמ אקארק הפ ר"בא היהש טיוי

 תפומ שיאל = כיג ורורב םבסרופמ היה לדגעמ הירכז 'ר ןואגה ברה

 ארקנ היהו אקארק ריעה יבשותמ אוה םג היה הארנה יפכו ,ריבכ קידצו

 אוהו /(5 הפ להקה סקנפב ראובמכ רנזיולק לרנעמ 'ר םשב לכ יפב
 היה

--- 

 ג:פופ .סכמ ריפנת כ'ג סיס רכזיולק לדכעמ יל ןולגס ככס לס ויחאו (6

 סיופ ןולגס 390 לש וכקז יכ6 סיס לוקו ,ל" ססל35 'כ ועסו

 סכותס לע ללועס תי םיסעסעב ,ןיווקלקק קיירכלס ל"ז לפרסי ס"וב ללועש

 ןילקסו שפרסכ דכנ לוסס כפכ סמ ותעדקס ףוסנו (טימפ סווקכ5ז3 םפדכ)

 ס"ס לעכ וכיבכ .ןולגסמ רככ לוס ועל רלעו ,םויס עזנע םלכייכ לסועש ס"וע

 לש ריס5 "1 ססכ36 סייומ םוכעס יככוסס בכס לוס ללק ועל 6 רלעו כ"ז

 "כז 355 סיל5 סיוע ןולגס ככס לס רי:5 (?) כיכמג לרכעפ | ס"ןע .בכמ

 ספרנ ו5 קפענ ריכזיג יונכס יכ ספרנו .ל"כע לילגסו סקלכק ק"ר35 סיסס

 לדכעפ "כ לכ יפ3 פכקכ סיסש ונרכז לככ .יכ ,רכזיולק 5"לו םונס3 סש

 ץייסרופ לדכענ .סיככז "כ כרס יכ ערו | ,ספר כסקס םקנפנ רפוננכ .רכזיולק

 ןיכ .סיסס (טיכקת ליירפפ3 םפרכ) סלסע סירכז םייסנסעב םטפשטוב ק"'קפ

 יכנס סז וכקז 5ע סש ותערקסכ ריעס לכס רכזיולק לרכעמ כ  גיסכסל דככו

 כימ סשו ליסכ5 סס לנקפנו ססודקס ןכל5 עםכ ויני ףוסנס (6 =: סיכנד

 ץיולוס | יונס םסכפ סיוע | ןולגס יפע  עעסס ריעס דועו (3  ,רונכ  ותסונע

 ק"קכ ר"355 5נקפנס ופכס ןוכעל | 6'רפפ ריע ךלד ורבע | (ספלפס 5ע3)

 ויס = ליכס לדכעע .סילכז 'כ  יעיבס ךכפ יכולג ויםוכלנ עעסש ךיפ .נ"רפפ

 ₪ 05 רלע .סנופל .סנסו | .ד"תככ "3*5כ0 סיככז, סס3 ופומ סיללוק

 ןלכ .ןילס .סכע5 סלו ,ס550 סילכר יכס3 סזס לנסעס לש וסודע לע ךועסל

 ןפכו ,רקטס ךוספ םפלס רכב ע"כ שי סל5 רפכ סיככרכ 935  ,סכידל עמ

 ותו סיפכוק ויסס ספלפס לע ןולגס סשכ כ:סכס ספ יכ ,וככד .סכו* תפס

 סשנ



 יפוי תלילכ

 < תונב יתש םגו רודה יראפו םיניוצמ םינואג םלכ םינב השלש ול היה
 היהש ביל .הירא ה"ומ ןואגה ברה היה ןושארה ונב  ,תונידעו תוריבנ
 היומ ןואנה ברה ונתיח םש לע שלשיפ 'ר ביל 'ר לכ יפב ארקנ
 = אלסימערפ ק"קבו אניוו קיקב מ"רו דייבא הלחתב היהו .בובלמ ל"ז לשיפ
 <. .לודגה וניבר תריטפ ירחא אקארק ק'ק הפ מ רלו ד"באל לבקתנ כיחאו
 .% = דיכת ירשת 'כ רטפנו הפ מ'רו ד"בא היהש ליצז ןילבול לשעה 'ר
 | רכזנכ הפ ואסכ לע ביל הירא טיגה בשי רבב ;ר"כת תנשבו ,קיפל

 :י סקנפב

 = ןש ,ליז ךולנס יפע סז ככר 655 ס5 | ןיעלסכ קוקכ | ,"פינכס סיככז/ סם

 = ,ט50שיפ .סלוככס סקספס תעע יכ ןנק תי: לס תקוכתפ סג עוני לנדסש

 = | םםנ סעזגס ךקדכ וליפל םיפ סופל סיללוק ויס 55 ןועססו ,6יככ דוע ןיל

 | ,סיננכי רפ סידנוע | ,סיעשי וס סיקכז סעס סיסס סיסודקמ יעל 65 | ,סינכ

 -  ןע כללש: יכ3 ךופ3 ועק לם5 תפוע יעכ5 סכלכו ,סיפיננס םועסע סעודכו

 . = םתלפס ייע ץכ6ס 3לקכ תועוס* כועפל 03 סססונ 'ד וכ 56 סידילטס
 = לענ, וס "םכ לעכו יונכס ססל תפל סינינכ ויס ,תיסענ סלנק פיע ול

 ₪ = .יטלופקנללפע = ככ לע | לכיקע יכלו | ,עוריס םכ לעכ ריפמ ינכ ועכ ,יסמס

 ל טלופפלכ | ןסכ 5"םלסע גייסכס ירידי כתכעב "ןלושיו ע"עכ שסע .סלכ)

 = כמ סיס ןכו ,(ק"פל .ג"ירמ ססכע יד סו: י35 כםכ לס6 גפלפ ק"קר ריינר
 (-- לכזנס) :לכיוו קיקד ר':6 סיסס סס :עכ ןכקכ5 ינכ ועכ תועש ילענע .סככס
  ףללוו ןעלז ס"וע ג"סכס ודככ לכסש ס"נעלס לע ךלעס קמע רפסס רעםכ
 / . לס ונקז) סכעמ קידכ5 'יסס ,סס 5עכ וסילפ יכלו  (ףר6דםכו6 ק"דכ6ס

 . 7 סכינ* רפסכ יקכ סיסס סס נ5 ןעיקנ ולס ת"וסכ ופינסס י35 סכפ ןולגס
 = 6* פזיינליוו קיקכ "לו דייל סיסס יכסס סע לעכ וסיפל יכלו ,(לקכנ ללכו

 סוסו

27 

 : : .סינש יכ | ,ח"כ ר5 "סנמסכ סירק, ורפפכ סכליווע ף"יט סכסס כשס רסלכ ,סש ג

 סוט ונעע 55עכ שכלו סלעס ק"קכ ד"כ6 קיס ,"ן"ה, לעכ לש וכקז סיסס ןוטסרסו ,ויס

 ,סנכססו .ךרולס סעל פויטעמ סלכק סככ סיעעפל סטע רס6 ו:עמ םוסלפכ ונעמש קרו ,רוכמ

 לעכ (נסכ סירפל ק"וע ןולגתכ ןתכס כיל תדוקי ק"ו) ג"תרס ודכנ וילע- רפיס רט6 יפכ

 קיס יגשסו -- /!5 פולכ סילודנ סכרעעכ סילודנת סשכ כ"נ ופיכסו ,סירפל רעש פ"וש

 לועו סונכרס לוע וילעמ קרפ ויעי ףופכו םזייפריווכ "רו ד"כ5 סיס לוקו ןעזכ וירחס

 [>' -- :סלכקס ד"ע לכקו  ,יפוי ללכנ 'פו וסילס םרדפ רפס רכחו הכיטיס

 ןמ'סכ ויסוכועסכ (יכקש יכ5 סכמ לעכ לש ונקז סיסע סם לעכ וסילס 'ר קז ןיאו (*



 סע יפוי תלילכ

 :ןיד קפפ לע םותחח לע אב םשו ידי תחער חנומהד להקה סקנפב
 םתח םשו) ,קיפל ה"כת ןויס ד"י 'ה םויב  וניד תיבמ אציש  דחא
 סיחמהעב אקארק ק"קד ןשרד ןהכה קחצי מיגה דחא ןייד םג ירחא
 ריב השמ 'ר ןואגה השמ ןתוח היה אוהו  ,הרותה לע קחצ* 'תודלות
 סקנפבו ,(השמ שרד ם'חמהעב אקארקב ןיידו ןשרד ,שילחמ לאומש
 חיר 'ה םוימ דחא ןיד קספ ונממ כ'ג אצמנ ;רפד הובנ. תסנכה תיב
 ינוקת ורפפ אקארק ;רפ סיפדה ויכת תנשבו ,קיפל ז"כת טבש
 קרפב סשו) ,הבושתה רעשמ א"כ '5פ המכח תעד 'סב אבומו הבושת
 פדנ ןכו ,ומשמ הרות ישודח תצק כ'ג איבה ב"ע 'כ ףר יעיבש

 ,(םש חלש 'ִפַב הרותה לע לאומש שורד 'סב :כ'ג הרות ישודח תצק
 עי'ש לע קקוחמ תקלה רפס לע המכסהב אב ל"ת תנשבו

 תנודג לפס לנכ ופעכסס3 רלוכעכ) גסרפמ ל"כסע ןופנסל רינממ סיס :0וסו

 סס לכ3 ללי יכרו ,(ק"פל ס"עס תכסכ יכרכעס לע וזפ םדונפו יכלכע

 תנפנ טייס קרפ ירכסיס 3ק 'כ3 לכופ ןוספלס) ,יכסס סגו ןוססלק ןטועקומע

 סלויכ דועו ,(סיק55 תוכעפפע כ"סעסעב פוס ןוטלכס רדככ .סיסס ינשסו .,3"עמ

 טרפנו ,סכועפ ופקקכ 55 איבנ סש3 ל35 ,סס לעכ יוככ3 סיפלקכ ןיסש 5
 5סקס סקנפכ | ונינפכ םלופפ לכס ל"כס לדכעפ סירכז | נעמסל פנוספש ָ.93
 כס דיעסט סע סנו -- .לכזיולק לדכעע 'כ סשכ לכ יפ3 םרקכ סיסש ספד

 ,סס לנקנו לטפנו 56לםי ךרלכ לישנכ ויע* ףוס3 לכקפכ ליס לרכעמ  סילכז
 נתכב 55 סוקפ סוסנ- סז רכר 55עכ 55 יכ ,סנכס קפקפל שי סז םודע לע

 ריככ .יככו .ולכ3 סנו ,סזע זעכ פלעכ 55 כ"ג ספד לסקס קנפנו ,םופדכ 91

 יס ופ ריבס סש 5ע סמיתס5 םקס סיניכ גסנפס יפכ סעולע .סז)פ 890

 ןכ .וניכפכ יכסו .סס שרק םערפ3 רכקסלו לפרסי ךכפל 035 סכז טס 0

 ופדס כול לינוס = כש6 ןיכיכסע ןולגס ך3 סקלכ6 ס"וע לודנס 3ל0 וכ

 סופי לפיס סע ותעדקסכו ,ליז ןולגס וינלפ ס"ס לע סדוס* תי רפסס
 ויככ ססכס תלודגעו ,ל"כס .לדכענ סירכז .כ"גס 3 סתיסש תיככלס ועפ תי

 קפס ןיפ3 ,55כש* ךכלכס פיסכס לדכעמ סיככז ע"גס סיס ךלסו ,לייז סיכולנס

 סיסס ןפזּכ סנ וכ :גוקקס ודכנ סיס לוקו ,סמ סז יליכזקלע קסוס סיס פלש
 ערוי .סיסו ,"סכסע סילכז:. ': רכסעס יכפכ סיכש סלנ ונכ יס סיסו ,ותכ כ

 יתילכ כוסו ,סזנ ופלנק לע ךועםכ ןיס כייעו ,סזס רכסעסנ) כמי וכננ לפסל

 :סזכ .ךיקססכ .נו'כלו ,סקיד3 ןיכיר5 סש ותנודקס3 וילנר 950 סנש

 םיפסכו



 שיבה = עונה השש שנ ברב
 ששרה -רמ 7" ל

 יפוי תלילכ

 ;הפד ןייד רפוס לאפר ה"ומ ןואגה רבחמה ןב י"ע אקארק הפ םפדנש
 ויתודלות רתיו ,ק"פל א"לת רייא ויט םויב ל'ז ביל 'ר ןואגה רטפנו
 ונילצא שרופמ אצמת לכה ,ויתונב יחקול וינתחמ םג וידכנו וינינו וינבמ
 ברה לש ינשה ונב .(3 אקארק ילודג לע יבר ךלמ תירק. ירפסב רבכמ

 ר ,

 תולולכו םוסדק עועסל ופפכ סתלכ רס5 ליכטע ללוק לכ תעד םיפהלו (3
 תודלוסנו כג סרנק3 ספ קיפעסכ יפכע5 ,55כםי ילודג תודלוחב

 כ; סיכל 'כ ןולנס יכ עד  .סזס סויס דע וידככו ויכיכו ויככע .סזס ןוסנס
 ילודנ ויס סלכו ,ויתוכ3 יקקוכ סיכתס יגסו .סיכ3 יכס וכ ויס 5קפלק ק"דנ חס
 ייע .עדוכס לדנענ סילכז "וע ןולנס סיס ןוסללס וככ ,קכותס יכידלו לודס

 ןכ לדנעע ילו סש3 ספ ללקנ סיסו | ,עיוסו ר"י ע"ש לע כטיס 53 ולפט
 תויפלפל יוכ3 סיככ5 פי סג ,דקל סוקעכ סלודנ| סקופ וכ סיס לוסו ,ייןולנס
 5:5 םוע יכסלו ,(ספ 5סקס סקנפ) לקללק ספ  סידוסיס 2וקכנ ןכ סיס

 ןוסגס 5 ועוקפכ ר'3ל5 לקפכק תדע יניסנעו יסנלפ וכנק ז5 כ"ז ןוסנס

 תלו = ,עיירפפ קידכ5 סלתתכ 'יסט | ,סנזס תכרנ 'ש לענ | רנוכדייפק םייכסע

 ,ספר סונגס תסככס םינכ "עלו 305 15 ופכק ל'כס לדנעע סילכז 'כ  ןופנס
 תנסכנו ,(סס לסקס םקנפ) | ,ליכנקו כיעס 30 דכלע רקויע 3  ססכ סיסמ

 סונג תסככט תי םקנפ3 רסונעכ סמ םסככס תיככ ץ"עו ככ ןיידע סיס ר"כס
 םייעס תכנס ףוסכו ,ןיככוט ק"קכ .ע"ככו רי'נלכ ספע לנקפנ ןעזס ךסענו ,ספד

 םודלופ 'ס םספדס לע ספ ועיכסקש תופכ5 יד ינולנ ןי3 כולסלרעי דעוכ סיס

 סט ןפנ טיעס תכנס ףיסנו ,5קפקקמ ןסכד קפל" ע"גס> לופס כע קסמי

 ע"ללו דיכ55 כוס לכקתכ ןינכוט ליעעו ,םדס סנעפ תכפל 'ם לע ופעכמס

 סש3 סנוכעס סיספ םנופכ רפס כע ופעכסס ןתנ ססו ,לילנסו זכעכ ק"קנ
 טס סנו ,ליכס סנעפ תכפ) לעכ ככסע סספ לס סדנס לע ןכנכד סקונק

 סכוקס כ"ז כי5 סיכ5 סיוע נ'סולעס ןכ | לדכעע סילכז 'קס סלג, :ק"סע
 סיס וככ ,ןכככ ןיכפסו ןיכ3 וכ סיס סזס ןולנסל סנ סנסו -- ,"זלעכ ק"קב

 ק'יד36 ףסוי סיוע נ"סולעס כלס י36 לוקו 5" 3י5 סיכ6 ס"וע ןולנס 3כס

 ויגסמ ינשו ,'ק ספוס םייסעסעכ ןילכופ קייקד ןיידו יוולסוכ ק"קו גנילסי*
 עדוכס ןולנס סיס דקלס ,נע'ס 5: לעכ עייזכסע ןופגס לם ויתוכ3 יסקול
 ססיכס ויסס 5"5ז ןילכו5 לסעס ס"וע לודנס וכינכ ןנ לקפלקע לולס סיוע
 סיס יכססו ,(קז ילפסכ סל5ק5 ססיתודלופע ללוכיו) ,עדוככ לקפלק ק"ק יכנכ

 (דללגינלט .ק"דנ5 .עטכ ןתכ | סיוע ןולגס ןכ) 3י5 סיכ6 ס"וע ןולנס נכס
 סיקס



 וע "עם בול

 פ יפוי תלילכ

 רבדל ונאב וליבשב רשא שריה יבצ היומ ןואגה- היה ליינה הירכז 'ד
 םשב ארקנ היהו אקארק ק'ק הפ ותרות שמש החרז ופרוח ימיבו ,תעב
 ומש םסרפתנש רחאלו ,ל'ז גיהרה ויבא םש לע שלדנעמ 'ר שויה 'ר

 לכ יפב ארקנ היה לילגהו בובל ק"קב מ"רלו דיבאל לבקתנו םלועב
 -- : האלהל ויתודוא רבדנו ,שריה 'ר יבר םשב

 ונבו

 יסע לע יםילס ךלי3 ערז 'ם 5ע סעכססכ 53 ספו קלולס קיקד ד"35 סיסש

 קייקכ פ"ככו ר"305 לנקפנ כ"סלו ,יקלוכס קייפוחס כיכ סיכפ "קס, סתסו תוכל

 ס5ע לרכעע סילכז סיוע ןולנק לס וככו ,ט"פס תכס3 סם לטפנו ,סכדלוס

 סכסע ענס ךסע סע 6כדרוס ק"קנ עייכו ד"35 סיסו סס ועוקמ תל כ"סס

 סג תוקקי תוקפסע כרס דוע ופלענ סכ5 דכלעו --- ,ו"קס תכסכ לטפכו סנש
 ,בכיס 753 לפּב לדנענ סירכז *'כ לס ויכ3 יככע סלש סיסקיתעס סז וככמז3

 ןקז קסנועס כרס סיעת קיר5 םי5 יתודכי יפי: רוע יתרכס ונכיעב ספ סנו
 כיינ סיסש ,ספ ליעס יניידע דקל לימז לרכעע סיככז ףסו* ס"וע סכישי3 3םוו
 ,ספ סיכלסנ סספ ויכ3 יככעו ויככעו ,ל'כס 3טיס 253 לע3 ןולגסל דכנו ןיכ

 -- :סוס סויס דע ןילכוכ קיקנ סתלונע סוקע ועכקו סזע ועמכ ססעו

 סולעו רינכ ריכנס 320 סיס לקלקקע ר'35 3י5 סיכל 'כ ןופנס לס יכסס ונבז

 קנידעסו כיעדלכ קייק: סדעס 6יסכו כודס כככפ סיסש לםיפ סילפס סי"ומ
 יגיסכעו יכילקו יכזוכ כלש ןי3 סנכסס3 63 ר"עת תכסכו ,תוכר5 ירד י"כד ןמלכו

 ככ סע נקעי ןיע 'ס םספדס לע סס ועיכסס כשל גופפרעי רעוכ םונכ5 יד

 קיס ל לוקו ,(ביקנערפ יל קסני יכ ןולנס י'ע) יכרלטסעסנ סיסרפס

 ס"וע | ןולנס לס סיס ןוסללס וכ  ,סלודננו סלות3 סילודנ סיכ3 יג כ"צ
 יכולנ ןיכ קעכסס3 53 לולו | ,לילגסו ריעדל5 קייקכ פיירו רידל סיסמ 3קע*
 תספדס לע ספ וניכססס קייפכ ג"עפ ירספ ר"כ סוי3 גו5סרעי רעו3 םולכפ יד

 סינפס ספכ רפס לע סעכססכ 53 סיעפ תנסנו ,סלותס לע סולס תיל רפש

 סיקס ליכעט דוד סיוע דינכס 3כס קיס יכפס וכו ,ס5לסל לפוכעכ דיי לע

 יכילק יכזוק ןיכ  סעכססּכ 53 לוסו : ,סנידעסו ליעדלכ ק"קכ גיסכנו םפכ כימ

 לע סס ופיכססס קייפ5 5"פפ לוכ5 ייח ללווכיכ ק"ק רעו3 תוכר6 'ד יניסכעו
 גיסכעו ₪52 סדוס* ס"ועכ לזעילפ סיוע :כסע סלוכעס לע רזעיכ5 קסנוד לפמ

 סיוע רינכס 3כ0 ל"סל3 ליכעט דוד סלכ, סופסס לע ספ ?כו ,גוסטכיפ קיקכ

 לס) לסקס םסקנפ3 כינ סופס ועש תפ יתלנע ןכו | ,ייכימדלכנ לסיפ סילפל

 קספ לע ,(סש כ"ע 3"יכ ףדכ ספד לפע סכפס כוכלע סדוסי סיוע .נ"קלס
 ןיד

 \ע' -<-



 יפוי תלילכ

 הדות ץיברהש ל'ז ליבעט דוד היומ ןואנה ברה היה ישילשה ןנבו
 ,רקסירב יליבעמ 'ר םשב לכ יפב ארקנ היהו ,אטילד קסירב ק'קב

 מ"דפפב גיכקת תנשכ ספדנש הדוהי תפיסת רפסב וישודח וספדנו
 קדיומ ףירחה ברה ןב ביל 'הדוהי ףסוי ;קד"ומ לודגה ברה ודָכנ ידי לע
 1 4 םהל ןק ואצמ םלכ וידכנו וינינו ובאשרעש קיקמ יולה רסיא לארשי
 יתשו -- ,הזה םויה דע ,אטילו ןילופ תונידמב רשא הדוהי ירעב

 לדנעמ הירכז מ"גה תונב היח זררמו הכילמ תרמ תוריבגה םהיתויחא
 רנזיולק

 כולסרעי ריכיכ םופכפ :עככְסד סיכככס סינולנס לם דעוס תינע לניס דקפ ןיד

 יכזול ףקופ פ"ע כ"ג רייספס סט סייקפנו ,ק"פכ סיעס ןוססכע "וע 'ו סויכ
 'בכסכ לינעט דוה יכ ןילקס סותסס 5ע כ"ג 53 סכופכו ,6"דד יניסכעו יכילקו

 ליעדסלמ לםיפ 'כ| ריכנס כרס סכסו | .ריעדסל) לםיפ סירפס סיוע דיגנס
 קידע סיק ס"עס תכסכו ,סכיסו סנקז דע סנ ותלודנכ סיני ךיקלס לינק

 לנסעס ןנ י"ע לכעס ריעכ ספדנס דייווי לע סינפס סקכ ים םל93 ספללנכ יס

 ּבַכַס :תנכססי כייג קפדכ סכופכו | ,םוסס ןעזס יכוסנ תועכססכ ו"עת תככ

 דינכס ןנלקסכ | לילגסו כיערסכ ק"קכ | עייכו רייכ5 ויככ כקעי ס"וע | ןולנס

 ךוסנס םוכעסכ = ,ויני 5"דל ללכםי תי ןעלכ. ויככ לםיפ ס"וע  ססלופעס

 םקפלכק קייקנ םכוז סיס ותכופ לול לש5 כי'ז כיכ סיכ5 ס"וע סקלופעס

 תסעפ כע ןיסטלכק קייקכ ותופ 'ד ןערזס יכ גפכ סס ותעכססכו ,"כילגסו

 ןיופע ןייד ןסכס ןכלעפיוק :5יפוק* ס"וע לודנס כלס ויכל לכו ,ייסיס ו

 הפ פוליו = ,םיכפס ספל ולפס לע ועע | סיכססכ וכננ | סקיכו | ,ל"גס ק"קב

 בקע: 'קס ס5>. ק"פכ ס"עס סקנע כ"וט סויג סותסס כע סם 53 טז לעו

 "רככו | ,יכיכגסו ריעדל5 ק"ק ספ סכוקס ו"לכ לםיפ סיקפל סיוע ךינכס 33

 פע סעכססכ 52 לוסו ,יקלטסעכ3 קיד ר":6ס לופס "וע ןולגס 300 סיס

 ינולג םועכססנ 3"פפ תכנס ןינסעי3 ספדנש עיווס ע"ש כע ינ5 פרטע 'ם

 יקלטסעכנ ק"קד ד"35 לולס ס"וע 3לס תעכסס, סג סכותכו ,לוסס ןעזס

 ןמלכ 5סיפ סירפפ ס"וע רינגס ברסכ דכנו רינורלכע 3קעי .ס"וע ןולגס 33

 : ,קייפ5 ליפס כר5 'ד סויכ סיסע סם 53 "עו "וילי םולכס 'רד 3פכשי תי
 יקלטסערכ ק"ק ספ סנופ ,כיערלכע 3קעי ק"ופ גייסולעס 3003 לופס "קס,

 -- :5קפלקע 3י5 ס"וע ןולגסכ יעיככ .כוד לוס קזס ןופנס 3רכסו ,יפ"עי

 קייקר | דייכלס | כ"ז רעטכסעכינכיוס ףסוי ס"וע עדוכס ןולנס סנ יכ עדו
 פ"כסע ןופנסל | דכנו ןיכ כ"נ סיס סיעכמ םכסע ם"קעסעכ ןטסועסז

 סקפכקמ



 אפ יפוי תלילכ

 בידנהו ןיצקה תשא התיה הכלמ תרמ הריבגה הנושארה ,ל"נה רנזיולק
 ימיב) ,אקארק ריעה יריקי ידבכנמ ,ליז ץ"כ שרסאפ רעב רכשי ה"ומ
 ויהש ט'וי יסות לעב ם"לרהמו יהמלש יניגמ לעב י"רהמו ,ח"בה וניבר
 ןיצקה םיבידנה שאר דבכנה ריבגה ברה ןב היה אוהו ,(הפ הדעה ינבר
 וניהמ תסנכה תיב הנב רשא ,ליז ץיכ שרפאפ ףלאוו ןמינב זד"ומ
 הפ ו.

 ,לילגסו .3וּכל ק"קד | ריינלס סייח ססע סיוע ןולנס וינס יכל דכפ לקסלקע
 דיעכ לש6 יפכ סח | ,ליכס לקללק קידכלס ל"כסע ןולנקכ יעיככ לוד סיסש
 ע"5 סתספ סש סיעכס תכסע ולפש) ותעדקס ףוסנ ותעיתסכ ועלע כע
 זוכפס ןולנס3 ס"קככז קסלי .כקעי סיוע .סוכעס ןולנס3 ףסוי סלכו :ל"סז3
 ,ופדוסי םדק יקלסכ כשל  ,"עי לילנסו כונ5 ק"קד ד'35ס סייפ סעע ס"וע
 ס"וע סכוגס לולע ןופנכע םדוקכ יעיככ ,ותכלע סדק עקזע | ,ופלוסו ופדכוי

 -- : כ"ע ,'סייתכככז לקפלקמ | כיל סיל5
 ל"כסע ןולנס לט  ויתוכ3 יסקול וינתספ סנ עעע לנד כוסכ גוט התעו

 ככס ןכ לפועט סיוע ןולנס סיס ןופללס וכתמ סנסו ,לקללקמ ר"כלס
 ביסכעו .םסכ ל"ז כיל .סדוסי ס"ועכ םוכייפ לנכס לול סיוע סוכעו דינכ ליכנס
 לפלסי לכ יניע ליפס כס6 ללועש תיכ לעכ וכיככ לוקו  ,נולסידלוו ק"קכ
 לודגס וכיכלל דיעלס סיס ופלוק יעיכו ,רזעס ןכ5 ע"סס לכ 5ע ם"נס ולפסכ
 סיסכפ תועטכ ם"נ) לקפלק קידכלס למ | ןילכוכ לסעס "וע .לכנלכו לככע
 ספ דיי ותויסכ ל'ז כיל יל ןולגס וכתוס 55 דעכ כ'ספו ('ק ןעיס ףוסכ
 ,(ייקס טימ ןפיס  קזעס ןכפ ם"3) ,ל'כס לסעס 'כ ןולגס תוע ילסל לקסלק
 פילוס ט"פס תכסכו ,נולדיט ק"קכ דיכס5 ל"כס לפועס '2 ןולגס לנקפכ גופו
 כיע ךכד ולככע ידע סיעוספ ןלספ עייגס תנכססנ) וסייכס דכככס ולפס כופמ
 כיסלו לעק לקודסנ לוסו  ,(לילנקו לקללק ק"קל ופנש ןוכע5 ללסעכ
 לע סעפס דוע רז ספו זככס5 תונידעכ סדרויפ ק"קכ פ"רלו דיכלכ לכקתכ
 סירנד סעכ (יפוסו עלנו סיקסנוע סידיעפפ סע ככ ןויע3 סינוטללק וילד
 סטכ סזע סלכו) :סס ותעדקסכ לפוכנעכ לרתכ ללודסכ3 תיכש ולפס סיפדסו
 תוילנכפ ז"פ0ספל | ןיטיג כיט .רפםכו  ,כ"סכו 5" 5"דיס ןולנסכ  סיכודנס
 6דכויפ קיקכ תוכככס לסכ לע תנשל ופעיסכ ןעז ,(ס"קס תועס יטוקכ
 לפס לע ותעכסס סט ןפנ פלסערכ ריע ךכד זפ ולכעכו ,5'כת תכש3 סיס
 פ'נס- לולפ 'כ '3- סויכ סע סותקס לע לכו ,סנופללס <קפדס3 ססככ5 ןנמ

 ק"קל ונס ןוכעל .עוסככ יסיו לילז םוכייפ סיוע 5יילככ 5לועט 'קס, קיפפ
 סדלויפ 11



 יפוי תלילכ

 םיעגונה םירבדה ןמו ,הזה םויה דע ומש לע ארקנו ,אקארק הפ
 להקה סקנפב הברה םהמ אצמנ ,ונריעב הפ תאזה הדבכנה החפשמהל
 .,ל'ז ףסוי היומ ןואגהב טורקאלד היתתמ 'ר ג הרה רפוסה לש) ,הפ
 לעב סיילרהמו ש"גמ לעב י'רהמ םינואגה ימיב הפ אתמ ארפס היהש
 תומוקמב ל"נה שרפאפ ףלאוו יר לש תסנכה תיב יסקנפב םגו ,(ט"וי 'סות
 םינוש א

 ת"וס 'כ לע סעכססכ 62 זלו סש ופסכ לע כםי רנכ "נס תנסכו ,ילדכויפ

 ביינס ןויס 'ג '5 סויכ סט סותקס לע לכו סט לדלויפכ קפדנס סענש תלפכ

 = סנו* ע"גס וכתוקע לכמס סכויד סלע 'כ 5ע סעכמסכ לכ רימת תנסנו ,ק"פכ
 לע תועכסס קנלס רוע וכעפ לכעכ ןכו ,לקלכק לינננ ס5כט ק"קד ר"נסס

 ,סופרס סוקמ לדלויפכ "35 ופויסנ ססיכע ודופע ןתכ לם5 סינוס סילפס

 תודגס 5ע ןפיככ ריע רפס לע ותעכסס כוס +ליפ טנס זיכ זינס תטסכו
 55ועס ס"וע ןוסנס תונוכסס, סס וינע נתככו ,(סייכס ס'רפפ םופד) ס"םס

 ץלפ | ןילופ  תוכידעל כזסל כזקס סזע לופל סלככו | ,"גוכריס  קייקר ד"
 :סז3 ךיקלסכ .ע"כסו ,קוקכ ךיל5 רכדס ןיידעו ,וסדכוע

 סגוסס וכעע ספדנו ספעעמו סכ5סכ פ"וס כ"ג רכס םייכס ולפס דע הנהו
 םופייסכ כינ ילטו לקסו | ,סיילק ןעיסכ סדוסי םיכ ךונק תייוסכ תפל

 סילודג תכרעענ סילודגס סש) ,נקעי תוכסו גקעי קס לע ןולגס סע פיוס
 סלופנ כ"ג ןיקסל 55ע כשל 5" ףסוי ס"וע ןולנס סיס רכנו ,('ם תוכ
 סיס רקלס | ,סיכיולע סינולגכ ולעפנ כש5 סיכ3 יכס דל (סוילו  ,קלודנכו

 קייקד ע''כו ר"ל סשע סיוע ססלופעס ןולנס יל לוסו עטכ ןפכ ס"וע ןופנס

 ס"וע דכככס םיסיס רכיכגנס 320 ןפק סיסע לטיכ תכידעכ ,כילגסו קלדלסץווכ

 סיוע ןולנסכ כ''ז סייס סיוע 323 לכרכוס ק"קכ גיסכעו םל2 סיסש סנלס

 ע"נס וכינכ 50 וס3 ןכ סיסש) פכדכוס ק"קנ ע"כו ר'35 יכ5  עזנע ססע
 סט ספדנ סס לפסס ףוקכו ,ר"ו* לע סשעל םכלפס םייסעסעכ (כ"'ז כסעס
 סיס ינסס וככו ---.קלדלספווכ ק"דכלס ססע סיוע ןולנסע סלות יסודס תלק

 ק"קנו קסכיפ ק"קד ןויכע לילנד .ע''לו דיכל סיסש ללועש סיוע .לודגס ןולנס

 ונכעז< ספדכט ללועס םכוסס פ"וס םייסעסעכ לוסו = ,לכדלוס לילגכו רודננל
 ףוסנו ,סס סערקסכ סזע סלל) קייפכ .טיירס םכסכ לככיוו סופרכ- וככ ןכ יייע

 ,פקפלקע ריינס כי5 'כ ןוסנס לש יכסס ונתחו ---: (ל"כס סשעכ תללפפ יס
 וקו ,סכשד ןויקיק לע ןולגס ןכ סיעולס לכייפ עסוס* סיוע ןולגס סיס
 רס5 סוקעכ סלודגו סלופ ו5 סיס לוס סגו ,לילגסו 5לםיעעכפ קידכ5 סיס

 ךיללסו
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 בפ יפוי תלילכ

 היומ ןואגה רשא התיה היח תרמ הריבגה הינשה םזרוחאו ,םינוש
 ארקנה הדוהי תיב ורפס ייע הדוהיב עדונ אוהו ,ל"ז ןםינ ה"ומב הדוה*
 תנשב ספדנו) ,ם'שה בור לע תוכלה ישודח אוהו ,ן'ר יירהמ םשב בינ
 היומ ןואגה דימלת םהרבא ה"ומ לודגה ברה ונב י'ע יוסעד ריעב חיינת
 דיכת תנשב ופרוח ימיבו ,(םש ותמדקהב ראובמכ ל'ז םייהנפוא דוד
 העבש הידומע רפס לע םיכסה םשו שיקלע ק"קב מ"רו  דיבא היה
 מ"רלו דיבאל לבקתנ כ"חאו ,(קצולס ק'קד ןשרד לאלצב יר  ברהל)
 יניידמ דחא זא היהש ל"ז םהרבא ןגמ לעב ןואגה ייחב) שילאק ק'קב |
 םינואגה םע דחא דעוב היה ,רייא ה"כ א'מזר תנשבו ,(םש ריעה =

 המכסהב ואב םשו השדח ריע קיקב ודעותה רשא לודנ ןילופ תנידמד
 אב ט"מת תנשבו (ב'מת םבדרטשמא סופד) ןמינב 0 רפס לע
 אב בינת תנשבו ,(ן"'ת אידפפ םופד) ןרהא תיב רפס לע  המכסהב
 ויתומכסה אצמת ןכו ,הנושארה הספדהב םהרבא ןגמ 'ס לע המבסהב
 : הזב יד ע"עלו  ,וימיב וספדנש םידבכנו םיבר םירפס ראש לע כג
 שריה 'ר םשב ארקנה ל"נה שריה יבצ ה"ומ ןואנה לא בושנו רוזחנן

 ימיב היה ליז אוהש הלעמל ונרכז רבכ הנהו ,שלדנעמ 'ר
 ופרוח

 סע דסינ סיס ג"עס תכנס תלסתכו יסנ'סו סכקז רע ותלודגכ סיע* ךילססו
 ,סרופס לע סונס םיכג 'ס לע סיכסס ססו נולסלעי דעו3 םולכ6 "ד ינוב

 וככעב סירפפ םופדכ סימט לפס תספדס 5ע סעכססכ 53 ו'עמ פגש ףומפו <

 ק"קד "35 ס"רסע | ןולנסד סיתנומפ 3 סיס ל": 5וסו ,950עכ3 ריע ךלד

 יכנדו םונסס לכע ןטק לונס ודגנ .םיפדסו) | ,תוריל) סיכפ ת"וס לע3 6

1 
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 כיעכ רספ םולילפכ רפמ לקי פוסו  ,םוכיפע סיכפ ם"וס לפס לע ןילוטנק

 סיס ןוס6כס וכ3 ,םקס תכו ,סיכודג סיככ יכס וכ סיק פוס סנו ,(םלסעל3

 ,דוגכ ופפוכע ספו ,גוטעלק קייקד ד"נלס סיעופמ כי5 סיכל ס"ופ ןופנס ככס

 ק'ר3לס כ"ז סיעופס ליקכעלפ ךוכ3 ס"וע לידס ןולגס מ וכקז "36 פוסו
 עדוכס ןולנס סיס ינסס וככו ,סיפכס תלטע 'כו סעט ךול3 םייסמסעכ קיכפייל
 יכ5 לוסו ,5לסעכ3 קיקד ר"י:סס סיעולפ סכו* סייס ק"ו) ל"ס םיפ 3
 ,קלולס .ק"ק3 ד"35 סיס ופכוס יפי כס5 סיעוספ ףסו* קקלי סיוע ןופנס

 סווקכפז םופד) תוככס יסודס יכ5 יכע 'ס לע סעכססנ סס 63 נ"קפ תנשנצ

 ספמ עסנ כוסו ,לילגסו לקלכק ק"ק ספ "כלו ר"355 לכקתכ סשעו ,(דיקס =
 ופסכ כע סינ; ךילססו ,5לסעלכ קייקכ ר"'35 ליז ןולנס וינ5 סוקע תופפנמ |

 סט

. 



 יפוי תלילכ

 . "הרות ול היה יכ ותוא ךריכ 'רו והילודגמו אקארק ק'ק יבשותמ ופרוח
 3 כ הפ סקנפב אצמנו וודי חלש רחסמב םג יכ ,דחא םוקמב הלודגו
 .תשא הכלמ תרמ הריבגה הרכמש ךיא הריכמ רטש חסונ ז"כרתו ףלא
 = ,ל"ז שרפאפ ףלאוו 'ר בידנה ןב ל'ז ץ"כ שרפאפ רעב 'ר ןיצקה
 "  הירכז היומכ ברה חונמהב ו'צי שריה יבצ היומ ןואגה ברה היחאל
 ." ,אקארק םוקמב הל היה רשא הפיכה תקזח תא ,היהללז רנזיולק לדנעמ
 הפיכהב שיש םינינבה לכו םילוענמו םיזגראה בע 0 לכ םגו
 ילכו ,הנורחא הטודפ רע הריכמה ימד לכ ונממ הלבקש תידוהו ,ל"נה
 = מורקאלד היתתמ םאנ ,ק"פל ט'ת לולא 'ד 'ה םויב ס"אנקב השענ הז
 "היחש ךיא ,נינ ןמיסב םש םקנפב דוע אצמנ ןכו .הפ אתמ ארפס
 . 7 לדנעמ הירכז ה"ומ ןואנה ברהב שריה יבצ ה"ומ ןואגה ברהל
 | ןתנ 'ר ברה ןב רכששי ה"ומ ג"הרה םע םירבדו ןידו םיקסע הזיא ,ל'ז
 = ןירחמ ןואגה לש ונתוחמ היהו הפ ותריד היהש םייהסדליהמ יזנכשא
 : םיוי 'פות לעב ל"נְס ןמפיל היומ ןואגהו ,תוקומע הלגמ לעב אריפש

 < חיחע כ'ג אבו  םהיניב רשפה .בתכ ומצעב בתכ הפ ד'בא זא היה
 - םש

% 

3 
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 " תלעס 'ש לעו סולט נילס 'כ לע סנכקסכ 53 זלט ק"עקת תכסנ סנ ספ
 < פולס ס"וע ןולגס סיס וכפפו ,ללסעכנל ךועכס טלופנכסידכ 5 וקפדכס ןניככ
 = מז כיס יכ5 סיףע .עדוכס ןולגקנ) ,לכסכסד לסכ ק"סנסעכ 5"רפפ ק"רכל

 0 . ,קז וננעונ ,סופוסל יכעכ ירפסכ ויכיכטמ עדונ לככ לס | ,(ןילככ .קיידדלס

 =  סעלש ס"וע ןולנת כלת תס6 ספיס ל'כס סיעולפ לכייפ עטוסי ע"נס לס ותכו

 ו סיס 6 תכסכו סעלש לסקיו ס"קעסעכ ,נוסטניפ ק"קד דינק

 [ףיכפ כ"ג 0 ,םודעס םוקול רפסכ לכזככ | ,לי0ז ןפכוסי סיוע לודנס ןולנק
 | סיס זלו ,עףס לע כקע' תככנ 'ם לע ותעכסס ןסכ סטו םדס סדט קייקכ
 סנס םוכיכ .סיכ5 .ס"וע .גיסקס רכססו ,לקפלק לילנד ל5לשי תיכ ןעלכ כיג

 | סיוע גיסכס לס ויל - 6וסו ,סס םדס סדס קיקד דינ5 ןכ סנ סיסו

 1 סעלס תכספפ ס"קעסעכ קסערלכ ק"קד ר"36ס לז .ץיוולכינלכ ןסכס סעלס

 יייע | ונכעזכ וספדכנס סכותס יכדס לע ניסו  ,סידעועו סיכעז לדק לע ליס
 7-- 19035 וכילקס סע וסח ,(סס סעדקסנ סזע סלכ) ,ויסיס  סיכככס וכ

 [,. ללו



 גפ יפוי תלילכ

 םאני ,(ד'ת תנש איהש) ,ק"פל אקארקב םחנמ ג" 'ה םויב םש
 : "רעלעה ל"גס ה"הללז ןתנ רירה א"אלב ןמפיל ארקנ בוט םוי

 םירפוס יפמ ונל עדונ שלדנעמ 'ר שריה 'ר ןואנה לש ןיתוברו
 לעב וניבר ןואגה תבישיב ותודליב דמלש  ,םירפס יפמו

 'כ דע ט"עש תנש ףוסמ) אקארק הפ מ'רו ד"בא היהש ליז חיבה
 םידימלתה ילודגמ וליג ינבמ הילע ינב ראש תרבחב ,(ק'פל 'ת רדא
 ןואגה כיג םהמו ותנקזב הפ ל"ז חיבה לעב וניבר דימעהש םינורחאה
 לדנעמ םחנמ היומ ןואגהו ,ינושרגה תדובע לעב יזנכשא ןושרג ?דיומ
 תרטע לעב ,אניוומ ףאהשיפ ןמקז םלושמ היומ ןיצקה ןב ךאברעיוא
 ןואגה לצא תחא הבישיב כ'ג ודמל הלאה םבירבחה תשלשו ,םינקז
 הפ מ"ר היהש המלש יניגמ לעב ליז ףסוי היומב עשוהי ה"ומ ףירחה
 לדנעמ םחנמ ה"ומ ןואגה ידימלת ןכ םג ןתשלש ויה ןכו ,אקארק ק'ק
 כ'ג היהש קרצ חמצ תיוש לעב הנידמהו שינ קיקד דיבאה לאמכארק
 היה ל'ז אוה ףאו ,םינושארה םידימלתה ןמ ,ל'ז ח"בה וניבר 'רימלתר
 לע םיבשויה ןמ רחא היהו אקארק ק"ק הפ ופרוח ימיב ודובכ ןכשמ
 דעוה ךותב כ"ג תבשל םימעפל רחבנו .הפד םיניידה זרותכ ןיב ןידמ
 שיממכ ,בולסרעיו ןילבול ידיריב ןילופ תוצרא 'דד םינואגה םינברה לש
 חמצ ת'ושב כ'נ אצמזר הנהו ,ו"ט ןמיסב קדצ חמצ ת"ושב ומצעב
 םדוה ,ןנבר והייוורתו :בתכש םש הבושתה שארב גימ ןמיס 'קדצ
 ה"ומכ םיקיתוה ידימלת  ,ןנער ילחנכ הצוח םתונייעמ וציפי ,ןנער תיזב
 ינש לע ןווכש דאמ רניעב בורקו ,ל"כע ."'יחיש לדנעמ היומכו שדיה
 ךאברעיוא לדנעמ 'ר-ןואגהו ,שכדנעמ 'ר שריה יר ןואגה ל"נה םירבחה
 יזנכשא ןושרג יר ןואגה םגו .וידימלת םהינש ויהש ,םינקז תרטע לעב
 הארו) ,ו"ל ןמיסב ינושרגה תדובע ת'וש ורפסב ראובמכ ודימלת היח
 הנהו ,(ינושרגה תדובע לעב ןואגה תודלותב הז ירפסב האלהל הזמ
 הפו דחא ןמזב ונריע ידככנ ילודגמ םלכ ויה הלאה םירבחה תשלש
 תולודג תולהקב ראפ ןהכל וקבקתנש םרטב עובק םשרדמ תיב כי היה
 אניד יבב ןירמ לע םיבשויה ןמ כ'נ .ויה םהמ םינשו (םינוש תומוקמב
 ןואגה םהו ,ט"וי יפות לעב ס"לרהמו ,ש"גמ לעב יירהמ ימיב הפ הבד
 שריה ה"ומ ןיצקה ןב סאפ ביל יר ןיצקה ןתח היהש יזנכשא ןושרג יר
 ןושרג 'ר םשב הפ ארקנ היה וימח םש לעו ,הפ ריעה יריקימ סאפ
 כ"ג הזמ הארו) ה"נק ףלא ןמיס ףוסב הפ להקה סקנפב ראובמכ סאפ

 תר"ושב



 יפוי תלילכ

 ץיטסורפ קיקב דיבאל הפמ לכקתנ בושו ,0"יק ןמיסב קדצ חמצ תושב
 קדצ חמצ תיוש) םש אסכה לע בשי רבכ קיפל י"ת טבש שרחבו
 ובר תב תא ול חקלו הנושארה ותשא וילע התמ רבכ זאו ,(הימ ןמיס
 ק"קב ד'באל לבקתנ ץיטסורפ קיקמו ,השאל קדצ חמצ לעב ןואנה
 ןושרג 'ר אלמ גרובשלקינב קדצ חמצ לעב ונתוח תומ ירהאו ,אנעה
 הלע םשמו .הנידמהו ש"נ קיקב מ"רו ד"בא = השענו םש ומוקמ תא
 לת תנשבו ,ךיירטסע תנידמ לכו אניוו ק'קב מירלו דיבאל לבקתנו
 ,זכילוגה ךותב אוה םג היהו לארשי תדע להק לכ םשמ ושוגתרנש
 ןויקיק לעב ןואגה תריטפ רחאל ץימ ק"קב מ"רלו דיבאל זא לבקתנו
 " לעב ךאברעיוא לדנעמ 'ר ןואגה וריבחו .רובכ ותחונמ םשו  ,הנויד
 ומח תיכב הפ רד היה ,ןייד לדנעמ 'ר םשב הפ ארקנ היהש םינקז תרטע
 ,היהללז ץ"כ בקעי 'ר השמ יר ריכגה ברה ןב ביל הדוהי ה"ומ ריבגהו ןיצקה
 כ"חאו (ה'לשת ףלא ןמיסבו ,א'צר ןמיסב הפד להקה סקנפב ראובמכ)
 תיבל אניוו ותדלומ ריעל בשו רזחו הפמ ותריד רקע ןמזה ךשמב
 : םיברב הרות םש ץיבוהו .יח ןיידע היהש ףאהשיפ ןמלז 'ר ןיצקה ויבא
 ןישאטארק ק'קב טירלו דיבאל לבקתנ םשמו ,ויבא תומ ירחא םג

 -- :דובכ ותחונמ םשו לודג ןילופ תנידמב

 ךמהה ךרא ייחא ;רלודגל הלע שלדנעמ ר שרה 'י [ואגהו
 הלודגה ריעה איה כובל ק"קד םינכרה םינואגה תומ ירחא

 ירומ לעב וניבר ןואגה ה"ה םילודגה תורואמה ינש םש ושמש רשא
 ןואנהו ,זיכת תנשב רטפנו ,םש ריעל ץוחב בובלב ד"בא היהש ,בהז
 ךוזרב ריבא היהש אקארקמ יקלעז ה"ומ ןואגהב ץריה ילתפנ היומ
 ה"וט ןואגה תא: ריעה ינב ולבק זאו ,ט"כת תנשב רטפנו םש ריעה
 :םש ריעל ץוחכ טירלו דיבאל ,ןילבולמ היר םירהמ ןב לדוי הדוהי
 וחיע םשו ויבא םשו ומש םא יכ המואמ תעכ ונממ ונל ערונ אלו)
 מירלו דיבאל זא ולבק ל"נה שלדנעמ 'ר שריה יר ןואגה תאו --.(דבלב
 ,ותלשממ תחת וא "ה בובלד לילגה ץרא לכ םגו ,םש ריעה ךותב
 בל '5 לע ב'לת תנשב רחא ןמזב המכסהב ואב םינואגה הלא ינשו

 פופד) ןילופ תנירמב קסוב קידבאה ביל הירא ט"גהמ ,הרותה לע היר
 ךותד בובל קיקד לודגה ברה תמכפה םש םפדנו ,(ד לת ףראדסרעמליוו
 הנוחה הירכז הזומ דיפחה א"אב שריה יכצ םאג, םותחה לע אבו ,ריעה
 היעל ץוחב בובל ק'קד לודגה ברה תמכסה םפדנ בושו .יבובל ק"קב

 אבו
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 ץוחב בובל קיק הפ ק"פל בילת הילדג םוצב ינש םוי םותחה לע אבו
 ק"קב הנוח ןילבולמ ה"ר םירהמ א"אלב לדוי הנוכמה הדוהי 'קה, ריעל
 לאומש טקל 'פ לע המכסהב םהינש ןכ םג ואב גילת תנשבו ,"ל"נה
 (דינת האיציניוו סופד) .אניוו ישרוגממ ץ'כ שובייפ לאומש ה"ומ ברהל
 תטילפ תיראש םע קיפל גילת רייא ז"ט םויב הלוגב םהינש םתויהב
 ביואו רצ אב יכ קיצמה ;רמחמ םשפנל זא וחרב רשא םתדע להק
 ןכרוח םש ושעו ריעל ץוחבו ריעה ךותב םידוהיזד תובוחר ירעשב
 תנשבו ,םדקמכ םהיתכל ובשו ורזח ריעה המקש רשאב כיחאו ,לודנ
 ,ןילופ תוצרא 'ד ינואנ ןיב בולסרעי דעוב וידחי םהינש כיג ויה זילת
 הקתעהה םע םדומשמאב ך"גה תספדה לע תחא המכסהב ואב םשו
 םתמיתחמו ,הז רחא הז םותחה לע םש ואב םהינשו :תיזנכשא תפשל
 אסכה ןמ רזרוי לודג ריעה ךותד תונברה אסכ זא היהש הארנ םש
 ,לילגחו ריעה בר היה שלדנעמ 'ר .שריה 'ר ןואגהש ריעל ץוחד

 :ל"נכו דבלב ל"חד ד'בא קר היה ןילבולמ י"רהמ ןואגהו
 ת"וש כ"ג רבח שלדנעמ 'ר שריה 'ר ןואגה יכ קפפ ןיאב הזנה

 ,ורוד ינואגו ימכח ראש ומכ הדגאבו הכלהב םירקי םירפסו
 ,ודבאנ ןמזה ךשמבו םופדל ואב אל יכ םרואל וניכז אל ונחנא לבא
 תלוז ,רבד ונממ אצמנ אל ונמז ימכח ירפסב םג ףאו ,ומל ןורכז ןיאו
 לאומש שורד רפסב ומשמ םפדנ אתדגאר ילימב הרוזר ישודח תצק
 ןואג ונמזב היהש לכ ןיעל הארנ ז"כע ךא ,רומא תשרפב הרותה לע
 םיברה תא הכיזו הכז יכ ,ורדהו רודה ראפ לארשי תראפתר יבצ
 דבכנו לודג היה ךכ לכו ,וייח ימי לכ ןמז ךשמב ותקרצבו :וזררותב <

 הדעלבמ דעו םוש וימיב ושע אלש דע ונמז ילודגו ימכח לכ יניעב
 תוצרא יד ינואגל דעוה שאר אוה תויהל דובכ ול וקלח םימעפ הברהו
 תספדה לע ז'לת תנשב םינואגה תומכסהב הארת ןכ ,בולסרעי .דעוב
 שאר ליז אוה היהש תיזנכשא תפשל הקתעהב םדומשמאב ך'נה
 ,המכח הנק רפס לע מ"ת תנשב רעוה ינואג תומכסהב ןכו ,םש דעוה
 ןואגה וסיגל הדוהי תיב רפס לע א'מת תנשב דעוה ינואג תומכסהבו
 תומכסה הברה דוע ונממ ספדנ ןכו ,דעוה שאר אוה היה םלכב ,ן"ר י"רהמ
 רפס לע ומכ ,א'ד ינואג םע דחא דעוב ותויהב ונמז יטכח ירפס לע
 ףסכ רפס לעו ,בושטניפ דעוב ותויהב חיוא עיש לע דימת תלוע
 דעוב 5 תנשב ,(שילאק ק"קד ןייד תוילגרמ גילעז יר ברהל) רחבנ

 בוב
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 ץינמארג דיריב ןילבול ריעב לודגה דעוב כ"ג היה הנשה התואבו ,בובל
 תספדה לע םתמכסה ףקות ונתנו ןילופ אייד ינואג לכ םש ודעותהש
 ךישה וניברמ תונשה דננ ז"טה וניבר ירבד קידצהל בהז יניגמ רפס

 -- + הזב ידו ,ףסכה תודוקנ ורפסב
 < תונביה אפכ לע שלדנעמ 'ר שריה 'ר ןואנה בשיש ןממג יכ עדו

 לודנה ןיאגה ןילבוק ק"קב תונברה אפכ לע זא בשי .בובל קיקב
 לשעה 'ו וניבר ןואגה ןתח ףלאוו ןמינב ה"ומב שריה ילתפנ ה"ומ
 םש לע שלשעה יר שריה 'ר םםשב ארקנ "הו ,אקארק ק'דבא ל''צז
 שירהמ ןואגה לש  ונתוחמ כ"ג היה הזה ןואגהו)  ,ל"נה ןואנה וימח
 ,ב'ע גיל ףד םיחבז תכסמ .לע חבזה תכרב ורפסב ואיבהו ,רבונדייאק
 שורד רפסב הדנאד ילימב הרות ישודח תצק כ'נ ונממ םפדנ ןכו
 ףסוי היומ ג"הרה ודימלת םגו ,םינוש תומוקמב הרותה לע לאומש
 ,(םישה לע ףסוי שאר ורפסב ומשמ שודח רבד איכה ץלעס קידבאה
 ןילבולב א'ד ינואג דעוב ח"לת תנשב תחא המכסהב ואב םהינשו
 םנ כ"חאו ותיזנכשא ןושל תקתעהב םדומשמאב ך"נה תספדה לע
 דעוב מית תנשבו ,ךימת תלוע רפס לע םתמכסהב בושטניפ דעוב
 ןכ םג ,א'מת תנש תלחתבו ,דימת תלוע 'ם לע םתמכסהב בולסרעי
 " יפכו ,ןיר יירהמ ארקנה הדוהי תיב יס לע םתמכסהב בולסרעי רעוב םש
 ןילבולב ,ליצז לשעה היומ ןואנה ןתח שריה 'ר ןואנה רמפנ הארנה
 רוריבב תעכ ונל עדונ אל יכ ,קיפל ד'מת וא ג'מת תנשל ביבס םש
 ונמנ םש ותריטפ רחאל יכ ,רוריבב ונל עדונ תאז ךא ,ותריטפ תנש
 שריה 'ר ןואגה תא וארקו ,ןילבול ק'קד ריעה יגיהנמו ישאר זא ורמגו
 תכשלו םריעב דומכ ןוכשלו םהילא אבל ,בובל קידבאה שלרנעמ 'ר
 לע בשי רבכ ה'מת תנשבו ,לילגהו ןילבול ק"קב א תונברה אסכ לע
 איד ינואנ םע בולפרעי דעוב היה הנשה התואבו ,םש ןילבולב ואסכ
 לושרזע 'ר .ביהל) ,הרותה לע לאירזע תלחנ 'פ לע ומיכסה םש רשא
 ,(א"נת א'דפפ סופד דארגינרמ ק"דבאה יזנכשא יולה השמ ה"ומב
 הנוחה ,ל'ז .הירכז היומ א"אב שריה יבצ םאנ, :םותחה לע םש אנו
 בובלמ לינה שריה 'ר- ןואגה עפנש רחאלו ,ילילגהו ןילבול ק"קב
 תולהקה יתשב מירלו דיבאל םש בובלב ומוקמב לבקתנ ןילבולל
 ןואגה םע אוהו ,ףירח השמ 'ר םשב ארקנה סחנפ השמ ה"ומ ןואגה
 בולסרעי דעוב ודחי םהינש ויה (ןילבולב ר'באל קבקתנש) לינה שריה 'ר

 תנשב
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 לינה לאירזע תלחנ יס לע זא ומיכסהש א'ד ינואג ןיב הימת תנשב
 ףוסב כ"חאו ,בובלמ השמ םאנ ול ינשו ,שריה יבצ מינה ןושאר םתחז
 םגו :הרותה לע םייח תלחנ 'ס לע .בולסרעי דעוב ומיכסה ז'מת תנש
 תוצרא יד ינואג זא ומיכסהש בולסרעי דעוב ח"מת תנש ףוסב הז רחא
 ןכ םג ואב ,(א'גת אידפפ םופד) הרותה לע קחצי תודלות רפס לע
 ם"רהמ ןואגהל דוככ וקלח איהה םעפב םלואו .םש םותחה לע םהינש
 השמ םאנ, :םש ו לע ןושאו אבו ,םש בובל ק"דבאה ףירח
 הנהו ."לילגהו ןילבול קיקב הנוחה שריה יבצ םאנו /- ,"בובלמ
 יפכו ,בובלב ומכ םש ןילבולב ותואישנ ימי ול וכרא אל הארנה יפכ
 תנשל גיבס םש ןילבולב שלדנעמ 'ר שריה 'ר ןואגה רטפנ הרעשהה
 םש 0-5 לבקתנ ותריטפ רחאל יכ ,(ג יקפל אינת וא ןית

 דיבא

 סש כוכלכ ןנפ תכלע> קקס לם5 קקוקעס יכנד לע קז3 קינסס לאו (3

 סיוע ןולגסס 'ס ןעיכ 3" םדק תכלמ לעכ כייג וכמפ  קיפעסו
 סס נקנו לטפכ ריעכ ןוס3 3ונכ ק"קכ ריכ5 סיסס טילכז ס"ועכ כיס 5
 ,ןוככ 6ככו םע5 555 סס | ,סז3 רירכד לכ יכ | יק"פ5 ו"טס ססנע בייס

 קקכ סם כוכ53 כיעכ ץוס3 ר"35 סיס לכ קזס ןולגס יכ עדי 05 רסמ דכלעו

 כלועס טק 'סלו סלופס לע סיל5 35 יקל ויפועכססכ קפונעכ ליעס ךו3
 ררנפנ רכס ,סיקפכ סעט ,ןעוכו סוקעכ סיתס3 סעט דוע ,סיכפ3 וכסנסש
 :ינ םכופע לכדס 53 ןכשס ןיככולכ קל 3 וכ53 לנקכו לטפכ 65 סזס ןופנסמ

 םריס יכ5 "נפש ,ןייכ יילסע ןולגס וסינ ל3קש סדוסי תי 'ס5 ותעכסה 3

 לןלנ לנדסש | ,ןעז< סעט סנו | .ןילכו5 קיקכ ויעע 55 ףסלכ 3ו35 8

 לספ6 י6 סזס תועטסו ,ו"טס םכסכ לעפכ 05 סזס ןולנסס לכ ןיעכ עורי[

 תספ םו6 ףולס י"ע סז תועט ןקת5 לשפל ןיירעס כעלפ פעסו ,וע5ספ ככ
 לוע יכ .פופוקס וכיכיע יכסס ,קדכי 55 ןכ סג ,י"ניפ 55 ייטס סוקענד פוס

 סלופס 5ע קפל* תודלופ ר:םכ ותעכשסכ קלונעכ יק סיס ק"עס םנ3
 ןונסש לוס ןכ וגכעפ -ם5 יפכ יכ ועלע5 רע תע6ס סכוזו :,סינפ3 וגספסמ

 וכיפכ ופכיטפ לפסכ יכ | ,סימפ רפ ן"ס סכשכ כיכס סם ןילכולכ לעפכ סזס

 רניקסיז | יכרכמ .ס"וע | ןיפנס ע"ללו ריכלל סם | ןילכולכ ועוקעכ ל3קפנמ
 ןיירע סיס 5":ת ת:םכו ,(דכיקסיז סיכסע פיוס לע3) לכרכוס ק"קנ גלוככטול

 סינולגס ןי: קסעלס ק"יק רעוכ ס*ס סיסס סכסכו לכדכוס ק"קכ ע"כו ר"6

 תעד כ תספדס לע סם ועיכסס לש5 לעיל תוכידעד תונסק ים ססעמה

 סעכס
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 אוהו ,אנדרוה קיקמ גרובגטור דניקסיז יכדרמ היומ ןואגה מרלו דיבאל
 ד"כא ןיידע היה א"נת תנשבו ,דניקסיז ם"רהמ תווש ורפס ייע עדינה
 ינואנ ןיב המכח תעד רפס לע המכסהב אב זאו ,אנדרוה קיקב מ"רו
 תנשב קסמאח ק"קב ,אטיל תנידמד תולהקה ישאר השמחד דעוה
 ןתנ זאו ,םש ןילבולב אסכה לע בשי רבכ בינת תנשבו ,קיפל אינת

 - [.להריכ הנושארה הספרהב םבהרבא ןגמ 'ס לע ותמכסה
 ול ויהש ונל עדונ שלדנעמ 'ר שריה 'ר ןואגה לש ןיתודלותמו

 רשא ;רלודגבו הרותב םיניוצמו  םילודנ םינב ינש
 הוצמו דיגנ ריכנה לודנה ברה היה ןושארה ונב ,לארשיב םיתב ונב
 היה רבכ ליז ןואגה ויבא ייחב דוע רשא ,בוג'ל לשעה עשוהי "ומ
 ויכאו אוהו ,הנידמהו בובל קיקב הדעה אישנו רודה סנרפ גיהנמו שאר
 ףורצב תונידמה יגיהנמו ישאר ףסאתהב דחא דעוב ויה וידחי םהינש

 םש רשא ,ק"פל חילת רדא שדחב ןילבול דעוב א'רד םינואגה םינב
 םדרטשמאב םיפדהל המכסהו ןוישר תתל ורמגו ונמנו ןינמל ודמע
 םתח םש םימיכסמה ,םינואגה ןיבו ,תיזנכשא תפשל הקתעהה םע ך'נה
 בובל קיקב הנוחה שביה יבצ 'קה םאג, ,בובל ק'קד דיבא ןואגה כ'ג
 םותחה לע ונב ןכ םג- אב םש םימיכסמה םיגיהנמה  ןיבו  ,ילילגהו
 "ק"קד מ"רו ד"בא שריה יבצ היומ לודגה רואמה ןב לשעה עשוהי םאני
 וגבו ,ל"ז ריאמ היומ ףירחה גיהרה המה וידכנו וינינו  ,ילילגהו .בובל
 ןשי באחוב ק"קב ץימו מ"מ היהש ליז לשעה עשוהי היומ ןואגה ברה
 תנשב רהאווריוואנ ריעב םפדנו ,וכדרמה לע העושי חימצמ ם"חמהעב
 ברקו היה לינה שריה 'ר ןואגה לש ינשה ונבו -- .קפל ביטקת
 תינברה הריבגה ותב רשא ,אקצול ק קד דיבא יכדרמ ה"ומ לודגה ןואגה
 ק"דבאה ץיורוה שיא יולה שריה יבצ ה"ומ ןואגה ברה תשא הכלמ תרמ
 וריאה רשא םינואגה םביחאה םינבה תשלש םא התיה בוקטראשמ
 ץיורוה שיא יולה םייח היומ ןואגה ה"ה םתמכחבו םתרותב לבת ינפ
 ה"ומ עדונה ןואנהו ,(םימיל ריעצ דוע ותויהב ומלועל רטפנ  אוהו)

 לאומש

 ק"קנ סנוקס גכיננטוק ססע .ליקסכ דגיקסיז יכדכע .סלכו :סש סתקו סעכס
 ותעכסס ןסנ זלו ,סס ןילכומ קייקנ ולפכ לע נשי רככ גינת פגשנו ,"פכדלוס
 יכרכע ספכ, :סופסס לע סם לנו קנוטלקכס קקפדס3 ססכ35 ןנע לפס לע

 לולכ סז לכו ,כ"ע ימילנסו לכול קייקכ סכוסס גלונכטול קטע לירסכ דניקסיז
 : קפס סוס יל תעלו
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 ,הנידמהו שינ ק"קד ד'באה | ליז ץיורוה שיא יולה יקלעמש לאומש
 ףירחה ןואגה היה ונבו ,םשה ריזנ ארקנ ןטק רובח ונממ םפדנ וננמזבו)
 םג וננמזב ספדנו שטיבעוט ק"דבאה ץיורוה יולה עשוהי \ יבצ ה"ומ
 סחנפ וניכר רידאה ןואגהו ,(ש"בירה ישודח םשב ארקנ ןטק רובח ונממ
 לכ יניע ריאה רשא אוהו ,טידפפ ק'קד דיבאה ליז .ץיורוה שיא יולה
 ת"ושו תופי םינפ 'סו הנקמה 'פו האלפה 'ם םיאלפנה וירובחב לארשי
 ונבו (תובותכ יסמ לע האלפה רפס תמדקהב הזמ האר) םחנפ תענג

 יול הנחמ רפס לעב ץיורוה שיא יולה שריה יבצ היומ ףירחה ןואגה
 קיקב תונברה אסכ סע תבשל ל"ז ןואגה ויבא םוקמ תא - אוה
 ,שדח רוא ירפס לעב רילק א"רהמ ןואגה םע ןתחתה אוהו ,םש מירפפ
 רשא ,םירפא ;ריב ירפס לעב דארבמ | תוילגרמ ז ארהמ ןואגה םעו
 ירבחמו הרות ישפות םהמ ,םידכנו םינינו םינב כיג לשלתשנ םהמ
 וננמזב םג םנל םידמועה ,םיריבגו םיניצקו הדעה יאישנ םהמו ,םירפס
 ,אניוו ק"דבא ץיורוה יולה אירחמ ברהל הכלה רקח 'ס  הזמ האר) ,הז

 :(ידארבמ ץיורוה יולה ץירהמ ברהל יבצ תיראש יסבו

 יר םשב ארקנה ליז לארשי ה"מב השמ ה"ומ ןואגה .ט
 .לילנהו בובל ק ל'קד דיבאה ףירח השמ

 הירכז .ה"ומב שריה יבצ מ"גה עסנש רחאל יכ הלעמל וגרנז ךבכ
 ,ןילבול ק"קב תונברוה אסכ לע תבשל  ,בובל ריעמ ,לדנעמ

 ףיוח השמ 'ו םשב לכ יפב ארקנה בובלמ השמ ה ומ ןואנה רחבנ
 טעמ ונל עדונה ןמו ,םש בוכלב זרולהקה יתשב טירלו דיבאל
 יפכ הזה ןואגה הנה :הרצקב הפ םושרא הזה לודגה םדאה תודלותמ

 ןבומה יפכ :רזו ,םש בובל ריעב ןכ םג ותדילל םבוקמ היה הארגה "
 ,יבובלמ השמ םאג. ע'א םתח ןתנ רשא ויתומכסה לכב יב ,\תמיתחמ
 ינואגו ילודג עזגמ היהו ,ותדלומ ריע םש לע ןכ םערחש הארנכו
 ד"בא היהש ץיורוה לס ליטפעש ה"ומ םסרופמה ןואגהל דכנ ,םלוע
 ריעב וימי ףוסבו ,לודג ןילופ תנידמו ןיפ קיקב כ חאו מ"רפפ ק"קב
 ומש  לודכ . לאדשיבו הדוהוב עדונו ,דובכ ותחונמ םשו אניוו הכולמ
 לודגה רובחהל ףינס תויהל רבח רשא ,"םידומע יו: דבכנה ורפס י"ע
 לי'צז ץיורוה ל"גפ היעשי וניבר עדונה ןוטגה ויבא רבחש "ה"לשהוו

 דבלמו
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 ,הילונס ידיחי דיב םיבותכב ראשנו  ,"ןימיג ררס, כ'ג רבח הז דבלמז
 זימב אבומה) ,ןושארה ליז ףירח השמ ה"ומ ןואגה ןתח היה אוהז
 תומש לע ןיטיג ררס 'ס רבח ליז אוה םג רשא ,(א'קס לת ןמיס חוא
 ,דארבמ תוילגרמ ז"ארהמ ןואגה דיב םיבותכב ראשנו םישנו םישנא
 םירהמ ןואגהו ,םינוש תומוקמב ןיטיג ביט ורפסב הברה .ונממ קיתעהו

 ןהכה ןועמש ה"ומ ןואגה ברה ןתח היה ,בובל ק'דבאה ינשה ףירו
 ליצנערש םהרבא ה"ומ םסרופמה ןואגה ןב ץיוואלזאי ק"דבא היהש
 תואב םישנא תומשב ןיטינ ביט) ,יחרזאה ןתיא ת"וש 'ס רבחש ןהכה
 ה"ומ םינואנה ימיב) םש בובל 2 הרות ץיברה ל ז אוהו ,(דיקס 'ם
 וריעל ץוחב בובלב ד"בא היהש המלש יניגמ לעב ףסוי הזומב עשוהי

 ,(ריעה ךותב םש דיבא היהש  ק'ז םהרבא ה"ומב ריאמ ה"ומ ןואגהו
 לארשי היומ שישיה ןואגהל ןב היהו אקארק הפ היה ותדלומ ריעו
 הפד דיבאה ןואגה ימיב אקארק קיק ינואנו ימכחמ היהש ןהכה לאיחי
 םהרבא טינה לש ובו היהש לז אקארקמ שובייפ םלושמ היומ

 קספ אקארק הפד הובגה תסנכה תיב סקנפב יתאצמו ,ל"נה ליצנערש
 ,ק"פל היפש םחנמ 'ה 'ד םוימ ,הפד הבר אניד יב ישארמ דחא ןיד
 םינייד השמח דוע ויוחאו ,ךהכה לאיחי לארשי םאנ, ןושאר םתחו
 | אישנ ריבגה ברה ןתוח כ"נ היה אוהו ,םהה םימיב ,םיניוצמ םינואנ
 ,אקארק קיכד מ'ופ לז שלקעי 'ר קיזייא היומ לארשיב לודגו רש הדעה
 לע תארקנו קיפל שידק תנשב הפ הראופמה תסנכה תיב הנב רשא
 ,בובל קידבאה ינשה ףירח ם"רהמ ןואנה תשאו ,הזה םויה דע ומש
 התבורק םש כול ןכ תארקנ התיה רשא אלעג תרמ הריבגה התיה
 םנקז יבא לש ותוחא התיה רשא זעול ץראמ תחא הבושח השא
 םישנה תומש ןיטינ ביט) ,אטילד קסירבמ ל ז להאוו ריאמ היומ ןואגה

 ה"ומ לודגה ןואגה היה הז ףירח םירהמ ןואגה ןתחו .(זיקפ 'ג תואב
 ואסכ 'לע בשיו  ,ומוקמ תא כ'ג אלמ רשא יזנכשא ץריה ילתפנ

 :האלהל ראובי רשאכ ,םש בובלב וירחא

 ,םש ןיטינ ביט ורפסל ותמדקהב רפסי תוילגרמ ז"ארהמ ןואגה הנה
 הומ ןואגהמ ןימיג ררס רפס דמחנ רצוא ודיל אבש הכז יכ

 ןואגה לש תומשה רדס קיתעה רשא שממ ודי תביתכב ,ליז ליטפעש
 ךלוהו ףיסומו והינטו ובתוכ היהו די בתכב זא ;ריהש ל'ז ל"שרהמ
 טינה לש ודכנו ,ל'ז לישרהמ רדסב ובקנ אלש םישדח תומש תופסות

 ליטפעש
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 קיתעה בובל ק"דבאה ינשה ףירח םירהמ םסרופמה ןואגה אוה ליטפסעש

 רפס ןמו א ,ל"שרהמ רימלת אצימולש היומ ןואגה | תוהגה ףד לכ לע

 םהרבא םיגה ונתוח יבאמ תומשה רדס םגו ,השמ ןורכז רפס ןמו מיד

 ,ריבב אל הז םפדנ רשא יחרזאה ןתיא ת"וש ם"חמהעב  ליצנערש

 םירבד המכ רפה ןוילגב הילידמ ףיסואו 4 יבצ  ףירח / םירהמ ןואגהו

 ביט רפסה םינפבו ,םש ותמדקה ףוסב תוילגרמ ז"ארהמ ל"כע ,םישדוחמ

 ףירח .םירהמ ןואגה םשב אנירל םישדח םירבד המכ קיתעה םש ישיג

 הכלהל םיקספו תובושת דוע .ףירח םירהמ ןואגה רבח ;רז דבלמו ,הז

 םהמ תצקו ,הלוגס יריחי ריב 4 םיבוזרכב םזד בג וראשנו רשעמל

 ןיטיג ביט ורפסב ראובמכ תוילגרמ ז"ארהמ ןואגה יניע הארמל כיג ויה

 :שיעיו ייקס 'ח תואב םישנא תומש

 ד'בא תויחל לבקתנ רשא ןושארה היה הז ףירח םירהמ ןואגהש ו

 יכ ;ריעל ץוחבו ריעה ךותב םש בובלב תולהקה יתשב ללוכה

 תחא הדוגא םהל ושעו םשד תולהקה יתש וידחי ודחאתה איהה תעב

 יתב ינשל באה 'יהיש דחא בר קו האלהו זא ינמ םהילע תונמל

 התיה תאזו ,םש בובלב ,ריעל ץוחבו ריעזד ךותב םבהל היהש םיניד

 הירכז .היומב שריה יבצ מ'גה תעיסנ ירחא קיפל "מת תנשל ביבס

 ,ריעה .אובמב םגו הלעמל זמ ונרכז רבכו ,ןילבול ק"קל בובלמ ,לדנעמ

 הצע אילפה םש בובלב המרב ותואישנ גהנ ףירח ם"רהמ ןואגה הנהו

 ישארמ רחא רימת היהו ,תרונירמה לכב ךלה ועמשו ,הישות לידגהו

 רעיב היה ה"מת תנשבו  ,ןילופ תוצרא 'דד םינואגה לש דעוה תיב

 תלחנ 'ס לע המכסהב אב םשו בולסרעי דיריב א'ר ינואג םע דחא

 בולסרעי .דיריב םינואנה דעוב םיכסה ז"מת תנשבו ,הרותה לע לאירזע

 בולפרעי דעוב םביכסה ח'מת תנשבו 4 ,הרותה לע םייח תלחנ יס לע

 ליז אוה היה זאו ,הרותה לע אקארקמ קחצי תודלות רפס לע םש

 שריה יבצ מ'גה םותחה לע אב וירחאו ,ןושאר םתחו ,םש דעוה שאר

 ויהש םינואגה ראש דועו ,ןילבול ק"קב ד'בא זא היהש הירכז ה"ומב

 השמ םאנ, םוקמ לכב ע"א םתח איהה תרעה דעו ,אוהה דעוב ומע

 ,בקעי תיב ת"וש 'ס לע בולסרעי דעוב םיכסה גינת תנשבו ,"בובלמ

 ריעצה םאני םש םותחה לע ןושאר אבו דעוה שאר כיג (םש היהו

 ,(ומש לע סחנפ םשה םג ול ףסיזרינ זאש) "בובלמ השמ סחנפ

 ןנזופ קיקר ד"באה ןהכה ילתפנ מ'גה םש םותחה לע ואב וירחאו
 לילגהו



 יפוי תלילכ

 דועו ,לילגהו ןילבול קיקד דיבאה ,דניקסיז ם"רהמ ןואנהו ,לילגהז
 וילסכ בי'כ ז"נת תנשבו ,דעוה ותואב םש ויה רשא םירחא םינואכ
 חנומה א"רד סקנפב בותכ אצמנש דחא ןיד קספ לע םותחה לע אב
 ןמיסב ביח שדק תכצמ רפס ףוסב ונממ קיתעהו ,םש בובלב תעכ
 םשו קיפל ביסת תנש ףופב לדז ןואג יאה ברד "ישפנ חנו ,ש'עיו 'א
 :הזה חסונב קקחנ םש ותבצמ ןבא לעו ,ןופס קקוחמ תקלח בובל ריעב

 לולא ויכ םויל רוא לארשיד אבר ארפס הש תמיוי
 ןואנה ונירומו וניבר ה ש מ ךליו תבש יאצומב ,ב"סת
 ףיח לארשי ה"ומב פחנפ ה ש מ היומ הלוגה רואמ
 תיב .לכו ,לילגהו בוב ל ק"קד מרו .ד"בא היהש | ,ליז
 ינתו ירקד ,אופעב ילבד ארפוש יאהל וכבי לארשי
 :יה"בצנת הז תוכזבו ,ארפסו אתפסותו אדומלת אלוכב

 -- :(6"כ ןמיק "0 םדק תכלמ)

 הריבגה ותב דבלמ יכ ,ונל עדונ ל"ז ףירח םירהמ לש ןיתודלותמו
 יזמכשא ץריה ילתפנ ה"ומ - תשא התיהש תינברה

 ינש כ'ג ול ויה ,ל"ז ונתוח ירחא םש בובל אסכ לע בשי רשא
 ליז ףירח לארשי היומ ןח ברה היה דחאה ,םיניוצמו םילודנ םינב
 ניכ יה םויב רטפנו םש בובל ק"קב ודובכ ןכשמ היה .אוה םג רשא
 ברה היה ינשה ונבו ,('צ ןמיס א"ח שדק תבצמ) קיפל ץ"ת תנש בא
 אב אוהו בורכאי קיקד מ"רו ד"בא היהש שריה יבצ ה"ומ ןואגה
 ךריב הייומ ג"הרהל) תוכרב יסמ לע ישילש ךריב ערז 'ס לע המכסהב
 ערז לעב אריפש ךריב ה"ומ ןואגה לש ותב ןב בוטנימילק קידבאה
 םש וילע בתכנו ,(אקארק ק"קב ןשרדו ןייד היהש ינשו ןושאר ךריב
 דיבא ,ל'ז ףירח השמ היומ לודגה ןואנהב שריה היומ ג"הרה תמכסה,
 בו ,ילינה קיקד םיניידו םיניהנמ םיפולאה דוככ ףורצבו ,בורבאי קיקד
 ריה יבצ 'קה\ | ,ק'פל ו פת תנש י'במל ביכ םויכ .םותחה לע םש
 ה"ומ ברה םש םותחה לע ואב וירחאו ,'בורבאי ק"קב הנוחה בובלמ
 ,רעלושמלא דוד ה"ומ ברה ונבו ,רעלושטלא היחתפ ה"ומב ביל הירא
 ימכח ראש דועו ,(ךינה לע ןויצ ;ררוצמו דוד תודוצמ לעב אוהו)
 זומת וכ 'ה םויב לינה שריח יבצ 'ר ברה רטפנו ,םש ריעה ילודגו
 וידכנו כ ,(םש ט'פ ןמיס א'ח שדק תכצמ) ,ק"פל ז"צת תנשב

 ש



 חַּכ יפוי תלילכ

 ףסוי תיב תחפשמ ינב םג וכשחנ .הז וננמזב ;ףירח םירהמ ןואגה לש
 ,לילגהו ץטשומאז ק'דבאה םסרופמה ןואגה אוהו רעמרהעלינכיוה
 קחצי ה"ומו םייח היומ םינואגה םינברה וינבו ,םימכח תנשמ ם"חמהעב
 אנוטלא ק"דבאה ל'ז ץ'רהמ ןואגהב השמ ה"ומ גיהרה ונתחו לז
 רפס ףוסב םיאלפנ םישודח כ"ג וספדנ הלא השלשמ רשא ,גרובמהז
 תמדקהבו ישלושמה טוח, םשב סרטנוקה ארקנו םש םימכח תנשמ
 ,ל'ז ףירח ם'רהמ ןואגהל דכנ אוהש ומצע לע רבחמה דיעה םש רפסה
 קחצי ה"ומ ג"הרה ונב רבחש קחצי ןורכז רפסה רעשב כינ אוה פו
 ונברה אסכ לע וירחא תבשל ויכא םוקמ תא כ"נ אלמ רשא לינה
 ,תאזה הדבכנה החפשמה ןמ תובא ץע ףנעו ,םש ץטשומאז ק'קב

 וע -- :עדונכ הזה םויה דע ריבכ ןמז הפ ונריעב כיג אצמנ

 = 1 ל שר

 ,ל"'ז יזנכשא לארשי ה"ומב ץריה ילתפנ הומ ןואנה .י

 .לולגהו בובל ק'קד .דיבאה

 ם"רהמ ןואגה ןתח היה ,יזנכשא ץריה ילתפנ היומ לודגה ןואגה
 העקש אלש דעו ,לילגהו בובל ק"קד םירו דיבא היהש ףירח

 ילתפנ 'ר ןואגה ונתח לש ושמש החרז רככ ףירח םירהמ לש ושמש
 לילגה ץרא לכב ותרות רואב עיפוה רבכ ופרוח ימיבו ,יזנכשא ץריה

 חינת תנשבו ,א'עי ילוואק ק'קב מירו ד"בא ותויהב ןילהאוו זוחמב
 ק"קב וידחי ופסאתה רשא ןילהאוו לילגד םינואגה םע דחא דעוב היה

 ם"שה תודגא לע ןמינב ריע רפס לע המכסהב ואב םשו  ,ץיוואהימ
 יזנכשא ליז לארשי  היומב ץריה ילתפנ 'קה םאנ+ םש םותחה לע אבז
 ףירח ם'רהמ ןואגה ונתוח השמ תומ ירחאו ,יא'עי ילוואק קקב הנוח
 בובל תדע יגיקדנמו ישאר וב ורחב זא ,ביסת 'תנש ףוסב בובלב
 תואלמל םריע ףולא תויהל םהילא אבל והואיקו .אשירב היביתואלל
 1 וצרבו הבהאב לבקתנו ,ל"ז ןואגה ונתוח םוקמ
 בעת תנש דע םינש רשע ומכ םש ואסכ לע בשיו ,לילגהו בובל
 תא ונשפח הנהו ,האַלְהל ראובי רשאכ ומלועל רטפנ זאש קיפל
 םישדח םירפס לע המכסה הזיא ונממ אצמנ םא םוקמ לכב הזה 2

 ,םש בובל אסכ לע ותואישנ ימי לכ רשמב ונמזב וספרנש םינשי



 יפוי תלילכ

 ןיב אלו ומצע ינפב אל םימיכסמה ןיב םותח ומש תא ונאצמ אלו
 םגהנמכ בולסרעי דיריב וידחי םתויהב ,תוצרא עבראד םינואגה תומכסה
 רדגו רזח הזה ןואגהש הזמ אופא הארנו ,עדונכ ,הנשב הנש ידמ
 אכלמ םהידי תא םיכשומה םיעונצה ןמ תויהל ותנקז תעל ורעב
 הלשכמה לרוג ויניעב האר יכ ןעי ,ןשי וא שדח רפס םוש לע המכסהב
 תוכלהב וא ,שורדב ןה ,םינוש םיניממ םירפסה תספדהמ ונמזב היהש
 החונ םימכח חור היה אל בורה לע רשא ,הלבק ינינעב םגו ,םינידו
 ס'היעשי םייח 'ר לאומש ה"ומ ןואגה הז לע חוצ רבכ רשאכו ,םהמ
 ;שורד לע םייח רוקמ 'פל ויתומכסהב טירפפ ק'קד דיבאה אקארקמ
 תמכח לע םהיבא לשא 'סלו .םינידו תוארוזד לע הרורב קדכלה יפלו
 םה םג ורדנ רשא וישרודו רוד רוד ילודגמ הלוגס ידיחי המכו ,הלבקה
 םא וסרדגל ץוח םימעפל ואצי זיכעו ,המכסהב םדי תת יתלבל םדעב
 ,לינה ץריה יר ןואגה םנמא ,רבחמה תרצפה לדונל וא העשה ךרוצל
 לא אכחנ רימת ;ריהו ,םעפ םושב ורדגל ץוח תאצל הצור היה אל
 הז לכ לע לבא םימיכסמה ןיב ומש אצמת אל הז רובעבו ,םילכה
 היחש םירפס יפמו - םירפוס יפמ = ;רזה לודגה שיאה ונל עדונ רבכ
 לנקתנש םוטב דועו ,לארשי ;רראפת תרטעו םינואגה ןואג ונמזב
 ארקנ היהו .ותקדצבו ותפירחב ורודב םסרופמ היה רבכ ,בובלב ד"כאל
 ,םיאלפנ םישודח תצק כ'נ ונממ םפדנו ,ץריה 'ר וניבר םשב לכ יפב
 לעב וגיבר ןואגה ונתוחמ יניע הארמל ויה רשא תואיקבו תופירחב
 ב"ע 'פ ףד ןישודק תכסמ ףופב וישודחב םריכזהו ,עישוי ינפ ישודח
 ה"ומ חונמה ןואגה ינתוחמד אלזמ רב אניוה אתלמ אהלו, םש םייסו
 ךרדב ומשב םפדנ רבכו ,לילגהו בובל ק'קד ד"בא ליז ץריה ילתפנ
 לכבו ,ותארקל ודרח ונמז ילודג לכ םגו ,ל'ז ןואגה ל"כע "תופירח
 ,וירכד תא אמצב םיתוש ויהו ודובכ םינפח אלמ ול ורזפ ואוב םוקמ
 הרותה לע כקעי תלחנ רפסל רבוחמה םהוש ינבא 'סב אמגודל האר
 ותואב בולדיש קיקב יתייהו+ םש רכחמה בתכש יה ןמיס אראו 'פב
 וימע לא ףסאנש ,ל'צז ץריה היומ םסרופמה ןואגה המש היהש םעפ
 ריבא םסרופמה ריבגה ידוד לש הובג ןחלשב דחי ונייהו ,בובל קיקב
 הבר שררמבש רמאמה לע רואב ונל רמאו ,ליצז קחצי היומ םיעורה
 לינה רמאמה לע ספדנ רבכ ולש ןישודק רמאמ יתיארש יפלו ,ל"נה
 רכחמה איבה 'ג ןמיס הכרב יפב םש דועו ,כ"ע "תינש יתספדה אל

 םש .
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 ,לז ץריה היומ ןואגה םשב עמשש המ הומת שרדמ ץרתל כ"ג םש
 הרות ישודח תצק כ"ג ונממ ספדנ ןכו ,לילגהו בובל קיקד טירו דייבא
 םדוטשמא ק'קד ד"באה אדיל דוד הח"מ ןואנהמ דוד ריע רפסב
 לארשי תיב רמאמב םשו ,ל'ז היחתפ ה"ומ ןואנה ונב ""ע םפדנש
 יתעמשש המ ונרכזא רוכז ירבד דמו: :בתכ ,(א ע חיס ףד) 'א רדח
 ק"קב מ'רו ד"בא היהש ל'ז ץריה ילתפנ הייומ לודגה ןואגה בהה בישמ
 ה ומ ג"הרהמ) הרותה לע ףסויב תודע 'סב םגו ,ש"עי ילילנהו בובל
 םישודח איבה וינ ןמיסו אינ ןמיס  תודלות 'פ (אנניטיא ל"גס ףסוי
 שוריפ םע המכחה רפסב כ'ג הזה ןואגה רכזנ ןכו ,ומשב םיאלפנ
 סופד) אקארק קיקד ןייד רזעילא המ ג'הרזד רבחש הוקתה יריסא
 מ"ופ ריבגה ברה ונתוחש רבחמה איבה המדקהב םשו ,(חיקת טיוואיינ
 דצמ :הלעמהו סחיה עזגמ אוה ל'ז שלינערק ביל ה"וט אקארק ק'קד
 דצמו ,ךריב ערז יס רבחמה .לעב לודגה ןשרדה ןואגה דכנ אוה דחא
 ייהש ,קיז ץריה ילתפנ ה"ומ םסרופמה ןואגה לש ודוד ןב אוה ינשה

 :הזב ידו /ש'עי ,וייצי לילגהו בובל קיקד מ"רו ד"בא
 בובלב תולהקה יתשב המרב ותואישנ גהונ היה הזה ןואגה םנש עדו

 ,לז ףירח םירהמ ןואגה ונתוח ומכ ריעל ץוחבו ריעה ךותב םש
 לילגד םינואגה םינברה תפיסאבו .לילנה ץרא לכב םג הדור היה .אוהו
 דעוה תע לכב ןושארהו שארה לז אוה היה םהל עובקה םוקמב בובל
 לש) אקארק הפמ להקה סקנפב יתאצמו ,ואובי ויפ 'לעו ואצי ויפ לע
 רשא רחא ןיד קספ (םש א"ע ב"ר ףדב ,בובלמ הדוהי ה"ומ  נ"הרה
 היהש שדוק דעוב בובלד לילגה ינבר לש לודגה ןיד תיב יפמ אצי
 וילע םימותחו ,ק"פל חיסת לולא א"י 'ב םויב קסילערטס קיקב זבהל
 ןושאר אבו ,בובל ק"קד מירו ד"בא ןואגה םשארבו ,לילנה ינבר לכ
 ,לילגהו בובל קיקב הנוחה יזנכשא ץריה ילתפנ םאני :םש םותחה לע
 הנוחה שריה הנוכי יבצ ריעצה םאנו ,אווקלאז ק'קב הנוחה םהרבא םאנו

 : כיע ."ריווקלאז יירהמ א"אלב םהרבא בקעי םאנו ,אקסיל קיקב
 שקבתנ זאש קיפל ביעת תנש תלחת דע ותואישנ ישי וכשמנ הנה

 ,ותחונמ םוקמ םש בובל ריעבו ,הלעמ לש הבישיל ל'ז ןואנה
 : הזה חסונב קקחנ םש ותבצמ ןבא לעו
 'ד תרותב ושודגו אלמ היה רשא ,שדקה .ןורא זנגנ הפ,
 ה'ה ,הרמג אלש הרותה רפסמ םולכ חינה אל  ,ויתוצמבו
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 ופוי תלילכ
 ילתפנ ה"ומ וניברו ונירומ ונינודא דיפחה לודגה ןואגה
 ה"ומ לודגה ןואגה ןתח ,ל"צז לארשי היומב ץריה
 ןושארו לילגהו בובל ק"קב ץימו דיבא היהש ,ףירח השמ
 לש הבישיב שקבתנ ריאי ןב סחנפ 'רכ שדקה ירבזגל
 : "קיפל ביעת ןושחומ י"ח שדק תנשב הלעמ

 : (ג"כ ןמיס 6*ה םרק פכלע)

 דחאה  ,רורה ילודנ םינב ינש כיג וירחא חינה ליגה ןואגה הנהו
 ןואגה ןתח היהש יזנכשא לארשי ה"ומ ףירחה ןואגה ברה היה

 לבקתנו אדרויפ ק"קד ד"בא היהש טרופפאר אנהכ ךורב היומ עדונה
 ישודח תצק ונממ םג ספדנו ,לילגהו אנררוה קיקב מירלו דיבאל כיחא
 היה ינשהו ,ש עיו (ב'ע ח"ס ףד) לינה רמאמב דוד ריע רפסב הרות
 ק'קב מ"רו דיבא היהש שריה יבצ ה"ומ הלוגה רואמ םסרופמה ןואגה

 ןואגה ויבא םש לע ויתומכסה לכב ע"א םתח אוהו טדאטשרבלה
 ה"ומ ברהל מיוח לע יבצ תרטע רפסל ותמכסהב אמגודל האר) ,ליז
 ללכמ יפוי רפסל ותמכסהבו ב"פת תנשמ אנליוומ לאירזע היומב יבצ
 ,ד"פת תנשמ ןילרב ק"דבא מ"רהמ ןואגהמ ימלשורי תודגא לע
 אוהו ,(ב"קת תנשמ .דעומ ימלשוריה לע הרעה ןברק 'פל ותמכסהבו
 ,קיקד ריגאה שירעב בוד המלש ה"ומ םסרופמה ףירחה ןיאגה יבא
 עישוי בקעי  וניבר ןואגהל האישנ יבד אנתח היהש יתבר  אגולנ
 םיאלפנ םישודח תצק ונטמ וספדנו) ועישוי ינפ ישודח לעב אקארקמ
 שישיה ןואנה ברה היה ונבו ,(םישנ רדסק עישוי ינפ ישודח 'ס שארב
 שטיוואר קיקב דיבא היהש ליז דלעפצרעה הילא עישוי ןרהא היומ

 :קיפל וירת לולא 'ג םש רטפנו הנש םישלשמ רתוי

 היהש ןירפלייה קיזייא קחצי ה"ומב לאוי ה'ומ ןואגה .אי
 ה'ומב יזנכשא שריה יבצ ה'ומ ןואגהו ,ארטסוא ק"קד ד"כ

 ק"קד דיבא היהש יבצ םכח םשב ארקנה 1 ק"ז בקעי

 -- .לילגהו בובל קיקב מירלו דיבאל ולבקתנו ,םדרטשמא

 ק'קב יזנכשא ץריה ילתפנ היומ ןואגה וימע לא ףסאה ירחא .א
 קחרממ איכהל םש הדעה יניהנמו ישאר ורמגו ונמנ ,בובל

 אסכ םוקמ תואלמל הבישיב בשויו ןקז הבברמ לוגד דחא לודג םדא
1 | 
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 צ יפוי תלילכ .

 ןואגה ברהב לאוי היומ לודגה ןואגה תא זא וארקו לינה ןואגה לש
 מירו דיבא  ודובכ ןכשמ זא היהש ןירפלייה עזגמ קיזייא קחצי ה"ומ
 ןהכ ראפל םהילא אבי אב יכ ונממ ושקביו  .לילגהו ארטסוא קיקב
 ,םש בובלב תולהקה יתשב מ"רלו ד"באל םהל תויהלו הלודגה םתדעב
 םג הנהו ,ןוצרבו הכהאב תאזה הרשמה לכקו םתשקובמל הנענ אוהז
 ;ותולדנ לע דיעהל רובח םוש וגממ וניצמ אלש פ'עא הזה ןואנה
 ותרות ,ותלודג תראפת רקי לדוג ייעו ,היאר ךירצ ןיא םפרופמה ז"בע
 עיפוה רשאכ ןית תנשב דועו .ץרא יוצק לכב םסרופמ היה ,ותקדצו
 היה קציול ק"קב מירו ד"בא כ"ג היהו ,אטיל תנידמב ותרות רואב
 בולסרעי דיריב ןילופ תוצרא עבראד םינואנה לש דעוה ישארמ דחא
 'ד םויבו ,א"נת תנש תלחתה רחא דע ןית תנש ףוסמ זא ךשמנש
 ד"וי ע"ש לע לכה תיב 'ס תספדה לע םש ומיכסה א"נת ןושחרמ 'ג
 קסניפ קיקב םירלו דיבאל םשמ לבקתנ הנשה התואבו ,רזעה ןבאז
 ישאר השמחד םינואגה לש דעוה ישארמ דחא כ"ג היהו ,לילגהז
 ביוטב קסמאח ק"קב םהל היהש לודגה דעובו .אטיל תנידמד תולהק
 ןואגהל המכח תעד רפס לע ומיכסה םש רשא ,ק"פל א"נת רדא
 ןואגה יברו ירומ א"אב לאוי 'קה םאג, ח"הע םש אב ,קסניפמ ליירהמ
 רשאכ ב'נת תנשבו ,יקסניפ קיקב הנוח ןירפלייה קיזייא קחצי .היומ
 תורטסוא קיקמ ,םימכח תכימס לעב ןהכה ילתפנ ה"ומ ןואגה לבקתצ
 ה"ומ ןואגה תריטפ ירחא) ,כילגהו ןנזופ קיקב תונברה אסכ לע תבשל
 לאוי הי"ומ ןואגה ארקנ זא .(םש ד"בא היהש ץיורוה ליינס היעשי
 ,מ"רלו ד"באל .םש תויהל ארטסוא קיקל אבל קסניפ ק'קמ ןירפלייה
 ריאמ קחצי היומ ןואגה מירלו ד"באל זא לבקתנ קסניפ ק"קבוע
 קצולפ ק"קד דיבא הלחתב היהש והנויד ןויקיק לעב ןואגהב ליקנערפ
 סלל ותמכסהבו ,קסניפמ ל"ירהמל המכה תעד 'סל ותמכסהב ראובמכ
 ינואנ םע  דחיב היה הנשה התואבו .(ימלשורי תודגא לע םימכח דובכ
 ךשמנו בינת תנש ףוסב םש וידחי ודעותהש בולסרעי דעוב תוצרא 'ד
 תיב ת"וש רפס לע ומיכסה םשו ,נ"נת תנש תלחתה רחא רע דעוה
 קיזייא קחצי ה"ומ דיסחה א"אב .לאוי ריעצה, ,םש חיהע אבו ,בקעי
 דעוה שאר כ'ג היה חינת תנשבו ,יארטסוא ק"קב הנוחה ,ןירפלייה
 ומיכסה םש רשא ץיוואהרימ ק"קב ,ןילהאוו לילגד םינואנה תפיסאב
 לבקתנ ג'עת תנשל ביבסו ,ם'שה תודגא לע ןמינב ריע רפס לע

 ד"באל
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 רזנכשא ץריה ילתפנ מגה תומ ירחא לילגהו בובל ק'קב מ"רלו ריבאל
 ילכבו ,בזבל ריעה לע ותדוצמ שרפ רבכ םשל ועסנ םרטב דועו ,ל'ז
 וארטסוא ק'קב הנוח אוהש ע"א םתח ,גיעת תנשב ןתנ רשא ויתומכסה
 דעוה ינואנל ןושאר ותמיתח אצמת ןכ ,לילגהו בובל ק"קב פ צמו
 תירב רפס לע זא ומיכסהש ג'עת תנשב בולסרעי דיריב תוצרא 'רד
 יהשמ ינפ רפס לע כיג הנשה התואב םיכסה ןכו ,הרותה לע םולש
 םיפד)- אלסימערפ ק"קד מ"ר ץ"כ מ"רהמ ג"הרהל םישה תודגא לע
 םאנ, :םותחה לע אב הלאה םירפסה ינש לעו (ו"עת ףראדשרעמליוו

 .ילילגהו בובל ק"קל פ"צמו ארטסוא ק"קב הנוחה ןירפלייה לאוי ריעצה
 םע ונמזב וספדנ רשא םינשי םגו םישדח םירפסה ראש לע דוע ןכו
 הזה ןואגה אב אל הארנה יפכ ןכא ,ק"פל ג"עזר תנשמ ויתומכסה
 רטפנו  .העשה ול הפרטנ יכ ,בובל ריעב דובכ ןוכש'ל וצפח זוחמל
 רהונשקב יכ | ,וימעפ 2 םש רשא םרטב דוע וימע לא ףפאנו
 תנש ירחא המכסה םושכ םותח ותוא ונאצמ אלו םוקמ לכב והונשפחו

 היומ ןואכה ד"באל םש וירחא זא לבקתנ ארטסוא ריעבו ,ק"פל ג'ע
 :ךינרהמ ןואגה ויבא לש אסכ םוקמ תואלמל אב רשא ןהכה ב
 . לבקתנש םרטב מ"רו ד"בא םדקמ םש היה רשא (םימכח תכימס ללעב

 :(5 עדונכ טידפפ ק"קל םשמו ןנזופ ק"קב דיבאל
 ריעהו

 :תכיעס לעכ ןסכס ילספכ ס"וע ןולגס לש ודונכ ןכסע ייס ספכנס יפכו (5
 %ךנדס ספכ רטפכו) ינ5ס ךכלכ ופעיסנ סרעכ ויעי ףוסנ ,סינכס

 "יס סלודנס סכענסס לקלל יכ ,סלקתכ וכס5 סוקע ללטסול ליענ ןכ סנ

 ידע .סידוסיס יתכ לכ סש ופלטנט ותוכקת סוקנ נ"רפפ ריעכ ל"עס תכסב
 יסספדסנ "יס  ס"כסמ תעדקסכ סזע סלכ) ,סספ דסל 5  רפםנ ללס
 ןוטנפ פעכססנו ,פועוסי כוכ ולפס 5ע ך"טשכסנ ןולנס תעדקסכו ,סנוסלקס

 מרכוס זלו (ק"פכ לייעס לכעס ןכופד ל"עכס "וס לע סלכגע ק"דכלס ל"יכסמ

 ספל לטל סס ליעס לסוע תלכיע ע"רפפ כיעס תל  כוזעכ ךינלסע ןוסנס

 'ספכנכ לק ןפזכ סכולו ,סכענסס ספי ופינע יכ לע סילופלס תינכ וספתל
 ךימ .כיעע לדוככ ססככ5 ס"וע | לודנס וכינכ ןולנס לכקפנו סלס לע ריעס

 :.תוכידע5 לכזסו ססע וספכ ת5 לע ך"כלסעו יסש וירפפ קייקכ יכלו ר"בסל
 ך"כ 55533 ס"ופ | ןולנס וכ לסל ,5כטסול כיעכ ולסל כ"ק ענקו ןילופ

 יכיעס תפירש יקספ ליז ךינקסע ןפכ לש6 ויפועכסס םלקנו ,ססד ר"נ6כ לנקסכ
 ע"רפפ
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 הדעהו .הרטעה הלטנ יכ ,הוושבה לוקל ,הכובנ בונל ךיעהו .ב
 רטפנ ל"נה לאוי היומ ןואגה יכ ,הרומו .בר ילב :הראשנ

 םימיה וכרא אל ךא .ומוקמ תואלמל וירחא אבי ימו = ,ומלועל ךלהז
 ד"עת תנשב דועו ,היבשות תא םחינו ,הבוטל בובל ריעה םג דקפ 'רז
 רמאי שודק ,וב םיקלא חור רשא שיא ,תולוכשא שיא םהינפל חלש
 יזנכשא שריה יבצ ה"ומ הלוגה ינב לכ לש ןברו םינואגה ןואנ ול
 ורפסב לארשי לכ ריאה רככ רשא ול"ז קיז בקעי ה"ומ קהבומה 'ברהב
 ןכשמ זא היה אוהו ,"יבצ םכח. םשב לארשיב ארקנ רשא ת"וש
 דיעת תנשבו ,םש םיזנכשא להקב םדוטשמא קייקב מירו ד"בא ודובכ
 תא בוזעלו םדרטשמאב ורתכ תא חינהל ותעדב טילחהו רמג רשאכ
 תקולחמה ינפמ) ,תרחא ץראב ותבישי עובקלו ,הנומה לכ תאו ריעה
 הזמ תצק כ"נ רכזנו ,האלהל ראובי רשאכ םש םדרטשמאב זא היהש
 זד"ומב לאומש היומ גיהרהל ס"שה לע  לאומש תמר רפס תמדקהב
 'ד ריעה זא ,(ד'עת םדרטשמא סופד אפיל ק'קד אנייד ל"גס זעוב
 חונמ אצמי םש יכ אינלופ הצרא תכלל ובל לא ןותנו וחור תא
 ריעמ עסיו ,עירפמ ןיאב ושפנ תואכ הדובעה לעו הרותה לע תבשל
 ,םירפוסו םימכח הל האלמה .הבובל ואוב דע ועוסנו ךולה ריעלל
 ישנא לכ וחמש .ריעה ינפ תא ןוחל ואובב דימו ,ץרא ידבכנ םינענכז
 'יהת ןיצק ,וניכותב התא םיקלא אישנ ורמאו ונעו ,ותארקל ריעה
 םהילע והולבקו והורטעו ,הדעה לכ קשית ךיפ לעו :הדועתלו הרותל דנל
 ותמכחב םש לילגה ץרא לכ לעו ריעה לע לושמלו מירלו דיבאל

 :החמשו הלהצ בובל ריעהו ,ותקדצבו
 ריעה תא ץ"חה ןואנה בזע הרובעב רשא תקולחמה תביס ֶדְנהדְו .2

 ןואגה ונב וגל רפיס רבכ םש ודובכ סכ תאו םדרמשמא
 ספדנה תואנקה תרות ורפסב ץיכעי םשב ארקנה ןדמע בקעי 'ר
 רפס ףוסב ספדנה ולש רפס תליגמ סרטנוקב כ'ג קתענו םדרטשמאב
 (ליז ץ"חה ןואגהל דכנו ןינ היהש) אסילמ י"רהמ ןואנהל בקעי תלהב
 םושרג ונחנאו ,הכוראב לז ןואנה ויבא תודלות כ'ג בתכ בש רשא

 הפ |

 ,"ןסכס י:ספכ םלע ללוע דוק, ע"5 סת סיס ,ע"ךפפ
 סככס יםכו ,ק"פל גייעפ ןילל3 סופד עייס לע ןסלפק תלנכע 'סל ויתוכמ3

 -- :ק"פכ :ר"עְס ןויכ 5י* םויע > ,סיופ ע"ש 5ע סלורכ
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 הנהו ,וננינעל ךרוצה יפכ תצק ךפונ תפסותב םג הרצקב םירבדה הפ
 היהש) ק'ז בקעי ה ומ לודגה ברהל ןב היה הזה ןואגהש עדונ רבכ
 לשעה היומ לודנה וניבר ןואגה יבא ןילבולמ בקעי ה"ומ ןואגה דימלת
 אנליוומ ןהכה םירפא היומ ןואגה ןתח היה רשא ,(אקארק ק"דבאה ליז
 תבישיב דמל כ'חאו ויבא לצא דמל ותודליבו ,םירפא רעש תיוש לעב
 כ'הרה ומא יחא ודוד תרבחב ,םירפא רעש לעב ןואגה ומא ינא
 ןואנהמ םירפא רעש תיוש 'סה רואל איצוה רשא ליז ביל הדוהי ה"ומ
 דע ,(םםש ותמדקהב האר) ךאבצלוז ריעב חימת תנשב לז ויבא
 דיבאל לבקתנ ופרוח ימיב ונדועבו ,הרובחבש ירא השענו לדגתנש
 ךולה םשמ עסנ תונוש תובסמו ,אינפאב ץראב רשא יאראש ק"קב
 לודגה ברה ומע ןתחתה םשו ןילרב ריעל ואוב דע ריעל ריעמ עוסנו
 שלרימ ןמלז םלשמ היומ ןואגה יברה ןב שלרימ ףלאוו באז היומ
 ותוחא תא ול ןתנו ,קעביזנאוו ,גרובמה ,אנוטלא תוקהק 'גר דיבאה
 ץפח היה יכ ,בוט קבדל רמא ץ"חה ןואגהו ,השאל הרש תרמ הריבגה
 ןמלז 'ר ןואגהו ,הלעמהו סחיה עזגמו םיבוטו םילודג רב אשיל
 כנ"הרה לש ונב ןיפחויה תלשלשמו רחבנה עזגמ היה ל"נה שלרימ
 .תמסרופמה שלרימ תחפשממ היהש קואמיינ דוד ה"ומ .םסרופמה
 םידבכנ םישנא הל האלמה שוריגה םדוק הנשיה אניוו ק"ק יריסחמ
 תלינמ) םיגלפומ הרות ילעב םילודג םידיסחו השעמ ישנא ץרא יבידנ
 המדקהב כ"ג אניוומ שלרימ הרקיה החפשמה תרכזנ רבכו ,(םש רפס
 ןויקיק לעב ןואגהב ליקנערפ ריאמ קחצי 'ר ןואגהמ בקעי ןיע רפסל
 : ,אניוומ שלרימ השמ ה"ומ הוצמו דיגנ לודגה ברה ןתח היהש ,הנויד
 לודגה וניבר לש ונקז ונתוח כ"נ היה לינה שלרימ דוד היומ ג"הרהו
 לינה שלרימ ןמלז 'ר ןואגהל ול היהו ,ליז אדורב םהרבא היומ ןואגה
 ריעמ יללכה שוריגה זא היהש ל"ת תנשבו .דחא םוקמב הלודגו הרות
 ינב לכ םע הלוגב אוה םג ךלה ךיירטסע תונידמ לכמו אניוו הכולמ
 ןואגה םע זא התלגה רשא הלוגה ךותב ויבא תיב תחפשמ לכו ותיב
 דיבאל לכקתנ כ"חאו ,אניווב ד"בא זא היהש ינושרגה תדובע לעב
 ריעב םתריד םוקמ ועבק שלרוימ תחפשמ ינב לכ םהו .ץימ קיקב
 .גרובמהו אנוטלא קיקב תונברה םכ לע בשוי היה איהה תעבו ,ןילרב
 םשמ לבקתנ םינש הזיא ךשמב כ'חא ךא ,ללה תיב לעב ןואגה
 שלרימ 6 ט"נה ומוקמב לבקתנ זאו ,אווקלאז קיקב טירלו דיבאל

 'נה
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 ,קעביזנאוו ,גרובמה ,אנוטלא םש תולהק 'גב מרלו דיבאל לינה
 לודגה ברה ונבו ,הבישו הנקז דע םג םש ואסכ לע םימי  ךיראהו
 ןילרבב ראשנ אניוו ישרוגממ כינ "הש שלרימ ףלאוו באז הייומ דיגנה
 דוע שדחמ רואל איצוה אוהו ,הידככנמו איהה ריעה ילודגמ היהו ,םש
 םנ םהילע ףיסוהו ,י"בה םע םירוטה ירפס תא ליז ןואכה ויבא ייחב
 תמכסהב ג"סת תנשב ןילרבב םסיפדהו ,השמ יכרד 'סו תיבה קדב 'ס
 אתביתמ שיר זא היהש אדורב םהרבא וניבר ןואגה םשארבו םינואנה
 'ד ריעה יכ, ותמכסהב םש בתכו ,םהיפ תנירמד דייבאו גארפ ק'קב
 ברה ןב ףלאוו באז ה"ומ םישודק לש ןנב ינוותה ףולאה חור תא
 ו"צי גרובמה ק"קד דיבא וירנ ןמלז ה"ומ הבישיב בשויו ןקז .ג"הואמה
 יל"צז שלרימ דוד ה"ומ דובכ האריבו הרותב םסרופמה ינקז ימח דכנ
 םיקמה הפ ןיאו ,רחא םוקמב הברה ויתודוא ונרבד רבכו ,לינע

 :הזב ךיראהל
 ול ךלה ,השאל ול הרש הריבגה תא ותחק רחא ץ'חה ןואגה הךנהו

 לעו הרותה לע םש דקוש היהו ,אנוטלא ק"קל וימח עריבק
 םקוה רשא זיולקה לודגה שרדמה תיבב םיברב הרות ץיברהו ,הדובעה
 ד"באה ןואגה ונתוח ייחב דועו ,הדועתלו הרותל זא םש אנומלאב
 םע ומצע ינפב הלודג הבישי ול עבקו ,ותרות רואב םש עיפוה םשד
 םג בש םג םש ישנאו דמח ירוחב ,םינובגו םימכח ,םינונה םידימלת
 ורפפל ותמדקהב) הרווב הכלה ז 'ד רבד עומשל םיאמצה שישי
 ןואגהל קרמכח תעד רפס תמדקהב כ"ג ונממ הארו ,םש ץיח ת"וש
 לכל רבד בישהלמ ודי חינה אל םג ףאו ,(קסניפמ ליירהמ חיכומה
 רשאכ ל'ז ןואגה ונתוח ייחב דוע השעמלו הכלהל ונממ לאש רשא
 ;דבנושת הספדנ םש רשא הינ ןמיסב םהושה ןבא ת ושב הארת ןכ
 רשא גרובמהו אנוטלא קידבאזר ליז שלרימ ןמלז 'ר ןואגהמ תחא
 וירבד םויסב םש בתכו ,דחא דעב ןישודק ןודנב בינת תנשב בישה
 התואב הנהו ,ו"רנ ברה ונתח תבושת ףורצב הזב ותבושת חלשש
 יבהז ירוטי רפסה תא יגרובמוה סופדב רואל איצוה בינת תנש הנשה
 םישודח כ'נ וילע ףיסוהו ,די בתכב היהש א ח טפשמ ןשוח לע
 םשב ז"טה וניבר ירבד ךותב בורה לע םינכה רשא תואלפנ תוהגהו
 םעפו ז"טה וניבר ירבד ראבלו שרפל םעפ אב אוהו ,"היגמה רמא,
 רעשב ומש תא עידוה אל ותונתונע בורמו ,וירבד לע ודי בישמכ

 רפסה



 יפי תלילכ
 ידימלת ינטקמ דחא י"ע סופדה תיבל אבוה, םש ספדנ קר :םש רפסה
 םש רפסה ףוסב ךא ,ומש תא םילעה םש ותמרקזרב םגו ,י'ד ידבע
 םיברב ומש עידוהל וידימלת ילודג תרצפהו תשקב י"ע םייפתנו וב רזח
 לע אב זאו "ט רפסה ךותבש תוהגהה ואצי ימ ןטבמ תעד ןעמל
 קהבומה ברור יברו ירומ  איאב שריה יבצ םאני= ל"הזב םש םותחה
 ותב ןב ,היהללצז באז ןמינב היומכ קהבומה ברהב ויירנ בקעי ה"ומכ
 רעש רפס לעב ןהכה םירפא היומכ הנוהכבש ריפח לודגה ןואגה לש
 םלשמ ה"ומכ גרובמהו אנוטלא ק'קד דיבא לודגה ברה ןתח ,םירפא
 רשא זיולקה לודגה שרדמה תיב תרמשמ לע רמועה ,קראמיינ ןמלז

 :כיע "ק'פל "ושדקמב, תנשב אנוטלא קיקב
 ץ"חה ןואגה ומוקמב רימ לבקתנ ליז ןואגה ונתיח תומ ירחאו .ד

 ,גרובמה ,אנוטלאב םש תולהק 'גב וירחא ואסכ לע תבשל
 הכרה יכ ןעי ךא ,המרב ותואישנ גוהנלו טירלו ד"באל קעביזנאוו
 ןואגה תא שארב בישוהל כג וטנ אנוטלא ריעב רשא הלוגס ידיחימ
 רפס לעב ל'ז דניקסיז םירהמ עדונה ןואגה ןב גרובנטוימ השמ ה ומ
 תולהק ישאר המכב  דיבא רבכ היה אוהו ,רניקסיז ם'רהמ ת"וש
 ,רובעבו ,ו"הא קיקב םש ול בשומל הוא איהה תעבו ,אטיל תונירמב
 רתכב וידחי ושמשי םהינשש םהיניב הרשפ השענ םולשה ןעמל הז
 דע הז רבד ךשמנו .הנש יצח דחא לכ םש אנוטלא ריעב תונברה
 םש רחיב םתואישנ ןמז ךשמ ימי לכב םלואו ,קיפל ת ע תנש
 ביר כ'ג הצרפ םימעפלו :הכלהב הזל הז םיחונ ויה אל אנוטלאב
 האצי זאש .ט"סת תנשב טרפבו ,הארוהה ינינ ב םהיניב ?רקולחמו
 ,בל הל אצמנ היה אלש תלוגנות ריתהל ץיחה ןואגה יפמ הארוה
 בל אלב תחא העש וליפא תויחל ארבנ םושל רשפא יאש םעטמ
 ודגנל אצי הז לעו ,(ד ע ןמיפ יבצ םכח תוש) םיאירבה דחאכ היהו
 ד'בא כ'ג היה רשא ל"נה גרובנטורמ השמ ה"ומ ןיאגה היתגולפ רב
 לש ויתויאר לכ רותסל ךיראהש ירחא ,זרלוגנרתה תא רסאו ,םש
 ,הזָב ריתמה םש זרא ריכזה ילכמ ויתוגשה יצח כ'ג וילע הריו ץ"חה
 ןויזב ירכו ,(ג"ל ןמיס  דניקסיז םבירהמ ת"וש) ,רחא םכח םשב קר
 תא כזעו ,אושנ האלנ רשא דע ץ'חה ןואגהל הז רבד היה ףצקו
 אנוטלאב םש לודנה שרדמה תיבב ול בשיו ךלהו תונברה תרשמ

 עצמאב עית- תנשב יהיו יד ויתורצל רמא 'ד לבא ,הלחתב ולהא םוק
 ןמז
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 ק"קמ תונבר בתכ וילא אב חלשב תשרפ שדוק תבש ברעב ףרוחה ןמז
 תילטב ףטועמ םש תסנכה תיבב זא בשוי היה ץ"חה ןואנהו םדרטשמא
 תרגאה וילא אבוהו ,הרות רפסה ךותמ הרישה תשרפ תייומש ארוקו ןיליפתו
 םדוטשמאב ושא םיזנכשא ק"קב מ"רלו ד"באל לבקתנ יכ הרושבב
 םג איהה ריעב תבשל ול רחב יכ ,ושאר םהל ענענ ץ"חה ןואגהו ,הלודגה
 םיפדהל ודיב תלוכי כיג "יהיו ,רדוהמו האנ סופדה תיב םש תויה םעטמ
 התוק רשאכ "יבצ םכחי ומש לע ארקנה ת"וש דבכנה ורפס תא םש
 םע המש אבל ליז ןואגה רחא אלו .הרואל ואיצוהל רבכמ הז ושפנ
 והולבק הילודגו ריעזד ישנאו ,ק"פל ןוצר ת'ע תנשב ותיב ינב לב
 שוויפה לע םש םיכסה איזדה הנשבו ,(3 לודג דובכבו הבהאב םש

 רבחש

 סיוע ןולגס רפסכ סרלעסעלכ לכוטכל ק"קע ץ'פס ןולנא פעיסנ ירחאו (3
 ע"כסו ד'3לס ודככ ,ןיקס לם 'יתנופפ 23 סיסס גקיננטוקע סשע

 ולסכ לע סיפי ךיילס לכ סכולו ,סס קעניזנלוו ןנלונעס ,לכוטלל םולסק 3
 ותכיטפ יכסלו ,גייעס תכשכ ביכס ועכועכ ךכסו לטפכ .ספלנס יפכ יכ ספ

 גיקסיז ס"לסע .ם"יש .םופדס כול5 לילוסכ סליכנס םיכככס ותסל סכרתסס

 סייכסע ןולנפ סנעכע סג ת"וס תלק כיג ססכ ולככנ רם ליז ןופנס סכתופע
 כודנס ןולגס פ"ללו ד'355 ועוקעכ ריע לנקפנ סע תולטק 'נכו ,גלוככטורע
 ריתלס סיסס ל5קזסי םםככ ת"וס לעכ  ןניופניכפכינלק םיכל לקקזפי סו

 ויכ ךלענ סש ופסכ לע ךיכ6ס כ"% פוסו | ,הניקסיז ס"לסע ןופנסכ  קסכוע

 ןסכ סיעת פנסכו ,קייפ5 ט"קפ זועפ ג"כ סוי:  סנוט סניסנ רטפכו סינש

 כייג גילפס ספו | ,5יז ןופנס ונכע דניקסיז ס"לסע תיוס לפסס לע ותעכסס
 ,סס 1:5 ק"ק3 | דייכ6 | ויכפכ סיסס גרוככטורע סשע פ"נס וכ לס 53

 סיסלפנ סיסודס עעש ונע סג יכו ,סונלד סעככ 53 לוס ןילע 3פכו

 גיקסיז ס"לסע | ןולגס .וי56 למ ס3סרד ללותפל סכיעט לכם לכול ופה

 -- :ם"עיו סכולכ ופילוק< לפסס סע סיכסס ןכלו ,ןיככול ק"ו36 סיסש ליז

 סשכ לקקנס ןטק לונס יכפכ םכוס סז ץכע3 קסוע יתויסכ הנהו
 ויס תודלותפ תלק כ"ג וכ ללככ יכ יפיפכו ,ןינעי תודלופו

 לוגס לוס יכ יסיפכ ,ופוק דעו וספרנ ,ו3 יכיע יסרכעס רםסלכו ,ן"סס ןופנס

 כם6 סיכנד סזיפ לע רלכוע5 סוקע יתפלפ ז"כע ךס ,ספי סלוע ולודסו ספכ

 כנסמכ 3סכ '6 ר9: (6 :ספ סטלופ יכנסו ,ססינע רעע 05 רנחעס סכפס

 ריכס :קעי ס"וע 390 שם ודיענס סיס ן"סס ןיפגי ינ5 2קעי ס"ופ 3לסשו
 ריב



 יפוי תלילכ

 תכסמ לעו םיעוז רדסמ ימילשוריה לע ארלופ הילא 'ר ןואגה רבחש
 לע ןכ םג זא המכסהב אב ןכו ,םש םדוטשמאב זא ספדנש םילקש
 רפס 0006

 ס"וע גכס לכ תועט סח ,כיע "פקללקנ ד"3:5 לסעס ס"וע ןכ ןילכוכ ריצכ

 ,לקפכקב ד':5 ייסס לסעס '2 לש ןככ סיס 55 ןילכולכ יכל סיסס כקעי
 ועש סיס ןיככוכד ר"גפס 3קעי יכ לש ויכלו ,עדונכ לסעס 'כ לס ויכ5 קכ
 לפס תספדנס ותכנוסת ףוסכ ע"5 סתמ ןכס ,םכיס ללקנס ילתפכ סירפס 'כ

 כוסנוקס | קייקד דינלס לקייס 'כ | ןולגק> סע גיפס לסל ןוסלקס ינ5 ןולנ

 ןניסב י5כתב ינולג תיוסכ תספדנס ותנופמ ףוסכ ןכו ,סינסת קכלםנ ססש

 ,סט ן"געי תודלוס 'ככ םופדנ לפכ סוס תועטסס לעוכ ןכפי ללו ,סס ז"כ

 ינוקת ץכ  לכסעס ותול ןקית 55 עודע כ'סד | ,יינ5. כמ ין סוקנכו

 סע ן"נע: ןולגס יככדע סשס קיתעס 'נ ד (3  ,סס לפקס ףוסנס תועטס
 םלליע ןעכז 'כ  ןולנס ויעס סעש סויכ וכד, ן"קס ןולנס וי35 לע לפיפס

 ךיפס ןולנס ת5 קעכיזגלוו לסקו גלונעס לסק ז5 ופכק | ,ו'סל ק"דכ5 סיסש
 תופיסכס 5 וקלקיו םונתע ינסכ קלקכ לכוטכ5 לסק ך5 ,ססיכע רייגלכ רי

 תַפ קכסו וכ"ע "קז5 סיסדס סססו סוכ סיסדק ססס ? ע"כ כלק ןינכ וניב

 נעיכס םילס יע ערי 55 יכ ,(ל)ע"כ 3רס יכסל קללסס ןעיק רנפעס קסע

 קזנ ןווכט רלע לוככ לנרס וכסעדלו ,ן"געי ןוסנס ןווכ ייל סזיל לעו ,סזס

 ללנפכס יכסל (רכיקסיז .סיילסע ןולנס ןכנ) גכונכטוכע ססע סיוע ןולנק לע

 ייתנולפ ככ סיס לוסו ,ליסס תעכ סם ו"ס5 קיקכ ריכ5 כינ סיס לוקס וככ
 יכפע שוכיפכ ועש כיכזסל .סככ כס ץ"נעי ןופנסו ,סינפכ ם"עכ "קס לט

 -ועכעע ןיכ* ןינעסו ,ע"כ סשכ םוניפ יסלכ פייע ופופ ליכזכ ןכ5 דוככס

 ,ןילופ םונידער .םולכ5 ענכפד רעוע רנסעס סם לינס דיסק ןמיס ז"ג דל (ג

 ,ןיפכולו כוככ ,ןכזופ ,לקסכק ויס סיכככס ססכ ונסי לסל תוכייעס, | :כפכו
 ,וככפלו ליסוקו לניילקולו ןיכופ ךכל3 ל5כםינ סס תעכ וטפס סעסו
 רגעפכ ססיפ לעו ,ןיקסעעו ןעעסעכ פילטיפ פונכ6 לע ססוקפ סתיס סתדולעו
 ויככד לכ .סנסו | ,'"כע *ט5סס תונכ6ס לם  סיניסנעסו סיכנלפסו .סיכנרס לכ
 תועוקע סענכס טסט סעכ ותנוכ םכיפ 55 סנו | ,וכעלג קודקדכ לכס קזכ
 סעס ןילכולו .כוכ5 ,ןכזופ ,פקפקק יקעע סיננכס קכד :טסש רעל סלס ,סכלס
 ל5סו ,ססלס דעוס יתננ וידסי דעותקכ סעכט לע  סלסעס ופסנ סדככ
 ס5 סז לכד סנס ,לוסס דעונ ססעע ונלעפס 55 ןילופ תונידע לש סיכנלס
 :תופסק ללסע סיכיולעס סיככלס לכ סגד םופוקס וכיכיע ילסש ,ללכ לע6ס5 ןפיכ

 ןולסי



 הע יפוי תלילכ

 ברה ונתח ידי לע םש םדוטשמאב שדחמ ספדנש אימרה תוש רפס
 וניבר ב אקארק ק'דבאה לואש ה"ומ ןואגהב ביל הירא היומ ןואגה
 לודגה 3
 ססעע ןייוכפס ןפ .תויסל דעוע יפולקע ויס סעס סנ ,ןילופ פונידעכט ןולשי
 ססל ויס תונוקפ 'ד וכלכד ,רעוכ ןווכתנ סלו ,ססודקנס לנד לכ5 דעוס ךופכ
 לכ ץעיתסל םולרפ 'ד יניסכעו יכככ לכ וידס* ודעופס ססס סיעוכק דעוס יפּכ
 יתכש .עודי רבדס יכ  ,סרטפס 35 עלק ל .סזכ .סג ,תונידעסו .םוכסקס ינינע
 כסלכ ןעזפ ךסעכ כייסל סנו ,נוטסרעיכו ןיככוככ קל סיס תועיכקכ ססלס דעוס
 גולסלעי ידיכי3 תועיכקכ דעוס סוקע רלשנ ןיידע ,ןילכולכ דעוס סוקנ לטכפכ
 ךיכנפטס ,ןכיפ ,כוטטכיפ ,כוכל יכעכ דעוס כ"ג 'יס סיעעפכו ,עודיכ ןולחל ןעז דע
 סוקנס יפל סנס סזיפ פ"ע קל םועיכקכ 55 ככל ,סדוק* ילע לרלסכו ,ןיטכטסוקו
 כעלעב סזכ לונדס וכנסקס לככ לטלכו  ,קעודכו סעש תופלוסכ ןפזס יפלו
 סנ סעס 55 וטפס ססש ידוע כפכס סעו .עיכלו סז ילפסכ "תוצרא עברא,
 ,ןירסעעו ןעפסעב | פילטיפ תולכ5 לע סנ ססולפ סתיס ספדוכעו ,זככס3
 ינולנ ם5 סם יע יכ ,ועלוסכ לככ רספ6 ילו כספי כז ופכ סז רנד סנ סנס
 סנו ? ססכ 5 ןלפ3 ,וכט5 םוכידעכ סג סיטפועו סילסכ ןיכופ תונל5 יד
 ןטפסעב .לילטי5 םופכ5 לע סנ | סתדולע שםולפכ סלםנסו זעס ססכ ןתכ יע
 סילסוע ססל ויס סל5ס תולללס לכ יכ עדוכ רנכש יטרפנו וססעפ5 ? ןירסעעו
 סיפופכ ויס 55 לפפ סיכיולע סיכולנ סלכ ויס ססלס תוכידעס יככלו ,סכלקש
 כ (ד --- ,עודיכ ןילופ וכידעד תופכפ 'ד יכולנ5 לככ .סיכיכל ויס 55 סגו
 ןולנס ןכ | ןענז סכסע 'כ ככס תודופ סס לנסעס לינס פ"כ ןעיפנ ג"'מ
 ותעיתקו ,;סש לענלוכעס לסקכ ןדכול .ליעכ 35"7- סיסס | ליז ך"נע* ס"וע
 קנוקסו = ןדכולכ .טיכקפ רייס ביכ '\ סויכ סנתכס ךכפ 5סכ 'םכ ותפכססב
 זייעו  ,"סכידנסו ןדכול .ק"קכ פ"לעו לענקונעס קייקכ סכוגס סע יכופל ךופ
 דעעו ןדכולנט םוטסקס לכ 305 לנקפנ ס5 וכעדי לכוו :סש לנסעס גפכ
 תסס רדעע דכל ןדנולנס  לענקונעס לסק קל סל ול ,סכלכ3 סדפס 3
 לכ לע דוב 3כ = סזס ןולנס סיס לכס רוליככ וכערי ונסנלו 5, "כע "ומכש
 בכסו ,ד3ל3 סט ןדכול> רש6- לענרוכעס תסככס תיכ3 ריכל 30 קר ריעס
 ןולגס סיס  סנידעס לכו  ןדכוכ3 תונסקס לכ םלככ 15 רפע של יסללס
 ינתכפב סילכזנ סינככס סכל ינסו ,ויירפפפ ליז ףיס יכנעט דוד סיחפ עדוכס
 ,כיע "כ ףד לווילקע ענס ןודכ לסיס כופ 'ס3 ספדנס עירפפ קיק יכייד
 ?כ בלס לעו | ,ןדכומ ק"דכל נכס לוסע ףיס ילנעע 'כ כרס לע סט ונפכו

 ןנמז
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 יפוי תלילכ

 ןטזב ומוקמ תא ןכ םג אלמ הז ונתרחו ,ל"צז לשעה ה"ומ לודנזד
 ןורחא =

 ןדכומ ק"'קד רענכונעס תםסנכס תינד ד"35 ככס לוקס ונתכ ןיינעי "3 ןמז

 םייכקס סנס ךלפ לסכ 'קל ותעכסס ףוסנ ע"ל סתח לש5 ותעיתקעו ,ם"עי

 שלכוקל םי יעכ  ,סכידעסו ןדכופ ק"קכ פ'לעו לענקונעס ק"קכ סכוס לוסמ
 ?םפלס בלס סיס ס63 יכ ,כיעס לכ לכו קענכונעס ק"קנ ר"ג5 קכ סיסש
 םיק 55 סנו ,רענכוכמטס לסק ותמיססכ לככ ריכזע סיס 55  ריעס לכ לע

 ק"קנ סכוק, סתסנ ע"5 סתוס סיס קק  .סכידעסו ןרכופ ק"יקכ פ"לעו תוכ
 ספ לענכונעסד םסכככ םיכ:כ 3כ קכ 'יס 550 ילדו 555  ,יככירעסו ןדכוכ
 סכידעסו כיעס יםכס לככ כייג ןיעעסכ ויככר ויס יכ ותערע ילוסו ,3

 :ספפו ועלעכ לוקלס גסכ ליז סיכולנק ויתוכ6 ךקעו | ,וככע תכקי לריגכ
 סנ יכ ,סזפס רוע ןכ ,יפנפכ לםלכ. סנסו ,"סכידעסו ןדכול ק"קנ פ"למו,
 ,ק[ קק5 סז3 סס ןדכוכנ סיזככס5 ק"קנ ןתוליסכ וגסכ לש5 סינכלס ןינב

 יכפע סח ,ליכס ץיינעי רייכ ןנכז ?2 לו ,ףיס ימכעט יכ קר ססיכיכ סכנכ 5
 תסככס םינ3 רסוי'ע ככ קכ ןדכוכ כיעס ככ לע ללוכס 300 לוס סיס לכש

 : ל'יככו 7353 כענלונעסד
 ץכ5 לכנו ןדכוכ כיעכ זקפסכו לונ5 סיזככםלפ ולכ רש5 6 יכע יכ עדו

 דיינל5 סנעפכ כשל ישפ90 כללו ,סיכנל יכנס סט ריעת ססכ 'יס ,6ילגנל
 תיִככ סדונעס לעו סכותס >ע עוכק ועוקע סיס ,סנידעס לעו ריעס לכ לע

 סיכלפסע ויס ספו ןדכוכ כיעכ ספוככ ךיע ססכ ןכ3 205  קלודנס תסככס
 ועכקו כ"פפ ופכ לם5 סיזכסלס תדעפ סינסס סכסקעסו ,סלודנס סכסקעס

 ק"'קנ כרקע .ס"ופ ןינקס םיכנ דעע כפל םסנכס םיננ סתנפת סוקע ססכ

 ריינס ככ .ססילע וכיע סנס סנ (ינקונפס תסנכס תי ללקכ ועש לעו) גלונעס
 ,סלמסכ רלוני כסלכ ,סלוס לש תדכ וכ וכלי כםל ךכדס ססכ תולוסכ רקס

 םכירע ליס יס ךכל יכככו יעכסמ יככד ירע כפל סוקעכ סזע וכנפכ רככו

 יעיכ ליסס ןכלכ זקלקלו כוסל ןויסלק סידוסיס וניסס לם5 תעע ליכננל

 < וע לנד רק 550 ןנ סשכע 'כ לודגס סכקס ןולנכ תולדתסס י'ע ,סדק

 םֶכ5קנ 535 ספו ,סכידעס ילודג כלסו ץכלס 5יםנ :עוועלרק יכפ5 ססילע

 ןיס סעס סיירפסס י"נס5 יכ ערוכ רככ סכסר ,סירנר יסלכנ קכ ענלו

 ןדנו5 כיע5 סלוככ דיעו > ,לילנכס ן-53 זקלסלו לונג ונס לם5 סיכופלכס

 לועק, סע וללק כס5 סלודגס תסככס תיכ סש ססכ וכ סדעו לקקכ וסענו

 תורוס> ,ססיח5 3לקע סיקסנופ סיכנכ כ"ג ססילע וניע זפ ינעו ,"סינס
 ססכ



 הצ יפוי .תלילכ

 םיזנכשא ק"קב מירו ד בא אוה םג היהו ,קיפל א'קת תנשב 8:
 םדרמשמאבש

 לפ5 וככ .סיעדוכס ןע .סיכיולעס סיכנכס ילודנעו ,ויתולופו םיקמ5 ?קס ספ

 ןולגסכ) טרופסס 3קעי ס"וע | ןולנס סעס ,סז 55 סזנ סע ןפופיסכ ונככ

 6 תיוט קיחעסעכ | ,(5": ןיננכסכ דככו ןיכ סיטס כ"ז ןלק5 סיוע

 סשכפ 'כ 300 תרנקכ ןדכול כיע5 סכוטלכ 53 ל"ז/ פוקו 535 לכוכ םיי3 "םה

 ןוסלקס 300 סיס לוסו ,ססילע "35 325 ותופ וכיעו ,כסלסי כ

 "כלו ר"35כ לנקפכ יכ ,סדלטסעלכ סעע עקכ 3וסו ,סס 'ןדכומ3 סידלפסס

 ס'סס 3סו35 קקלי ק"וע לנוקעס ןולגס םלכסכ ספ סידלפס ק"מ

 ססכ ויס סולטסעסנס סיידרפס ק"ק יכ עדוכ כנכו) ,סש "כו ר"30 כ"ג

 סס ןדכולו ,(סס רסל לתכנ ססינס וסעתסס לס0 סיכנכ ינס 3וקס לע

 סיכיולע ויס 55 לכ:  ,סז כס סז סילק סיכנכ יכס דוע ועוקמכ ומנקפכ

 ק"ב סעלס ס"ופ לכוקעס ןולגס לוס סעלס 53 ססילסלו :סלודּכ ךכ לכ

 ויכמ תכסנו ,סס ןדכול3 סייררפסס תדעכ עייככו רייכלכ לנקפכו ןויכיסס 3קע*

 סע תייוס ינתכנ תופילס וכ '*ס ליקס תענו ,סס ולסכ לע 3םוי 'יס ןיידע <

 כש5 לודנס םלדעס תינ3) סינככ  סלופ ןינכע דוע ותויסכ י35 סכס ןופנס

 סס ול כי'סס ן"קס ןולנסו ,'5 ןע'כ3 ן"ס ת"וס3 ללונעכ פנוט55 ריב

 ךיכ5 וכנילו יכ5 ם"כעפ  סלסש יפדכ יכיפ יכל( :ןיכ5 כפכו .לודנ דוב

 סנ יעד סוספ יכככפ ופוכע ךפ ,יעלו יעעשכ סיסותו זע ועע יכ ,יעדונמ

 | כיס ס6כ* רפסס סע יתרעפ | ,לודנל ןינכסמ ןיפ יכ וכולכ םקפסלו ,ינס

 תפ לוס סג 3זע ןעזס ךספכ כיקפ סלכולו ,נייכע "וכו ייסעוכ סלנקס יתעד

 לסל סידרפס ק"קנ  כפפ ןסככ פלקנ יכ ,סש ודוגכ םכ פלו ןדנול ליעש

 ךכסו קטפנס טלופסס 3קעי ס"וע ןולגס ?ש 5סכ סוקע םולכפל סלל
 קנלש סיוע ןוסנס תככסנ סס ד"35 סיס ןויליפ5 שילסע ןולגסו) ,ועלועל
 ןויכיפס סעכש 'כ | סיס ותוע יכקלו ,סינספ תכיפ  ק"קעסעב. סכיוימוס יד

 לע סעכססכ 52 זלט ט"עת תכסנ סג סט ולסכ לע ךיכלסו ,סש דימ5 ולכפ
 ,סס סרקטסמ6כ סיסס סנס םָפדנס 5"ז 5דיכ דוד ?2 ןופנסע דוד ריע "ם

 ןייד .ףסו* .ס'ופ .ג"סרס "פע פיפ םכס3 סט סדלטשעלכ יספ5לס תקפדס לעו
 סינולנ סענכל סמ סדלטסעפכ סיזנכסל ק"קכ וככע וינינו ,סדלטסעס קיקד

 ןולנסו םיללק יל '2 ןולגסו ףיכס כיל '2 ןולגס ססו ,סז לס5 סז סיניומע
 סלסתכ סיסס ל'ז פדוי סיוע ןיפקס ןכ | לכילכ3 םקכ35 ס"וע ןולגסו ץייס
 ,סס סיזככסל לסקכ סדלטסע5 קיק3 די355 לכקפכ כ"קלו טרפטסכנלס קידנפ |

 סנו



 יפוי תלילכ

 ונב ןבל םג ונבל םג ואסכ תא ליחנה אוהו ,םש םדרמשמאבש
 ואסכ לע בשי ץ"חה ןואגה הנהו ,האלהל ויתודלותב ונילצא ראובמכ

 םדרטשמאב

 לנקסכ ןדכולנו ,(ט"עס תכס3 למס רוד ליע כ 5ע סנכסס3 53 לוס סנו
 טכסס סידלפסס תדעכ -ם5 "סיעט ילעש, ק"קכ עיללו ר"365 ועוקעכ ספ
 יטנס ילזוכ, סע סנוכעה ןד סטע לפס לעכ וטיכ דוד ס"וע  ןוסנס לכוכס

 ןעיסנ ןד סעע ולפס ףוסנ ללוכנעכ סט ולסכ לע נשי כנכ 3"סת תכסנו

 סכקס ןולנס יגיע דפע לקיו דכככ סיס זס לודגס סכסס סגו ,סס כ"סמ
 תנס3 ןיכלוע ויכע ו65* לסלכו ,ודעכ ןנע סיס סנו ,וקקיכ ךפס סיסו ככ

 ,סס ןדנוככ סיעס ילעס םסנכס תי סיכככ שלד לש5 םולדס תודו6 ,ק"סת

 ןולגק יכפ5 ותסכד ףלות ת5 ססד סדעס יגיסנעו *םכרפ סיריננס וככע זל
 65עכ 65 ס5 סילכנרס שלש לע וטפסע תלולס ססל דינסל וכעע וסקכו ןייקס
 תעפ 'ד רנדו ;ותסכרכ 3כס רתפ כוט יכ ןולגס ססכ סכע זלו ,סקכ סתלוע

 וקנסכ דלע גילפסו ,סלוע לם ועוקנ סידעועס סילנדס ןע ןס ןסו ;ויפכ

 ם"וסכנ ןינע 3וכ3 סיסלופע סיכנדס ופ3 לםלכ ל"גס ג"סלס םלודק סכקס לט

 דוד ס"וע ניסלס לש ותוליסנ יע' תלקסכ סכסו -- יסעס ק'* ןעיסכ ןיק

 סיזנכסלס ןע ייינס6 סג ופנו ולנקנ רנכ ,סש ןדנולנ סיידלפס ק"קכ וטיג

 .פסקפ סעס סנ וסענו ,ןדנומ כיעכ קוגל סנכסע וענק סנולו ,ליסס ןלכ לונל

 לס סלודנס תסככס תי: לוס 'דכ סלפס תינ כ'ג סס5 כנו ,סמ סדעו

 325 ססילע וניע ססו ,סזס סויס דע תויפלפכ יוככס סס ןדנוכ3 סיזנכסלס

 תולוכסל םי5  ,קענכוכעס םוכייפ ילופ ס"וע | לודגס 300 ת6 "לכו ר"ל

 ,סט ןדכוככ .סלודנס סיזנכשלס תדעכ ןוטלכס 300 קיס לוסו ,סתדע 3לקפ
 סחע | רינגס דכככס ןילקס לט יד תיככ סידעועס סינסס סיזנכס%ס תדעו

 בכס תל עייללו ריינלכ 15 ססימע ולנק סעס ,סש ןדנוכ3 לענלוכעס יכדלנ
 ,יוסילעק קייקע ליז םלכיס 'כ קליפ 'כ סכקכס קסני סיועכ ןכפו* .ס"וע לודגס
 תנק 5595 סמ זיסת תנסנ סרכטסע6סכ ספרכס "יסינולנס תונופת, סלטכנוקכו

 נייסכס .עילס כשל סכלטס פדכ סש יכ ,סללס סיכנלס יכס5 סיענונס סילנד
 סלס ןודכ3 ,סס ןדנוככס סיזנכס6 קייקד ריינלס לעגכוכעס םוכייפ יכול ס"וע
 ךלע וייסס לומ5 5ייכ 'ג סוינו ,ופכיתכ רסלל טנס לע זעכ פינועס כע ם"רד

 וספדנו ,ותעד יפכ דקל לכ סתנוסס ול וניסס ססו ,וכעז יכולנ ינפכ וילכד
 דוד ס"וע לודגס סכפס ,סלועס כקסע ,סק5ק סנופס סע סל סנופללכו ,סש

 ד"כ, :סופסס לע לכו ,סס ןדנול3 סידרפס ק"קד דיינלס ןד סעע לעכ וטיכ
 ודנע



 וצ יפוי תלילכ

 הדובעה לעו הרותה לע דקוש היהו ,(ג ןנאשו טקשה םש םדוטשמאב
 סופדה תיבב רואל איצוה םגו ,הלודג הבישי םע רימת שדוקב וכרדכ
 ןוצרבו הבהאב לבקתנ רשא ייבצ םכח, ת"וש רקיה ורפס תא םש
 זא הצרפ םואתפ דיעת תנשב ךא ,הזה םויה דע לארשי תוצופת לכב
 תודוא םיידיפפה ימכח ןיבו וניב הלודג הקולחמ םדוטשמא ק"קב
 אייח אימחנ ומש יארוקב דחא ידופפ רבחש "אימחנ יובד, רפסה
 וב עלבנ יכו ,יפוד לש ;רושרד וכותב וצמ ץיחה ןואגה רשא ,ןויח

 ב'ג

 תגופפ סש םפדנ כ"ססו ,"סיררפס ק"ק פלסע וטיכ רוד ותנס6כ ןעלכ ודנע

 ק"דכלס ןסכס כיל .סדוק* יכל ס"וע .סלוגס יככ לכ לס ןנל ססלופעס ןופנס
 יג: סוי> וקכופס כיסס .לוסו) ףיקק כיכ '> ססכ לכ יפכ סקקנס סדלטסעמ
 יזככסס יכ5 ס"וע לודגס ןולגס תכוסמ סס ל כ"קלו .,(ק"פכ זייסת .ילספ ז"כ

 סוסו) "55 סכס, סשכ לכ יפ3 ללקנס | גלוכעסו לכוטל5 ק"קד עיילו דייכ6
 3כס תנוטת סט 63 סנורקלכו ,(ק"פכ זיפת ילםס 'ז 'ג סוי3 ופנוספ 3יסס
 יוסילעסע  ןכסוי ס"וע | ג"סלסו ,סדלטלל קייקד ר"3לס כי5 סדוס* ס"וע ןולנס

 ךפונ =: כיינ ףיסוס סט ןדכולכ ינלוכננס פסככס תיכד ילו ד"נלס 15 סיסש
 כ"ג פינס ליז .לוסו | ,ל"כס סיכככס סיכולנס םכפפס תרטע דוככל סמ ולשע |

 ידו = ,קיפ5 לטכ לזת תנסכ סדקטסעפכ םופדס תינ5 ל"גס  םוכוסתס לכ
 :תעכ סזּב

 כנכ סס סרלטסעלנס סיזככסל ק"ק לם םוכככס תלשםע 'יס ליסס תעבו (ג

 סיכלופ .פולל63 םודכככסו םולודגס םולסק 9503 ועכ ספסנו סלודנ
 ק ק לס .סיננלס תודלופנ ונקסע ידע לס5 סוקנכ סזע וככנד רנכו יזנכססו
 "35 סכסוו ןופגס לכקפכס סדוקפ סנש תעדכ יתלכס ססו ,דוסיכ סדלטסעקל

 ,רורכס .סיניולעו סילודנ סינולג לסכס לע סם ונשי כנכ ,סש דייכ6 תויספ
 סיררפסס תדע דנג סכנטק סיזככסלס תדע סתיס סכוטלכנ יכ סנע5 סלו

 כוגכ וטנש סינוסלכס ויס ,סידרפפס וסעס לש5 סש סדלטסעלכ סריכבס

 סע סמ סדעו לסקל וסענו ,סדלטסעפ ריעב סנכסע וענקו ידכלכוס ןלסכ
 סתדע לסק ףלקנו ,ססיס5 נלכקפ סיריעלתמ סלופ ינינכעו סיננכו סיסכלפ
 ץרפכ קוגל וכ סנס סיזנכסלס יינסל סלולו ,עדוככ ,"סלוס דוננכס, ססכ כיימ

 ססל וסע ליסס סנסס ₪503 ו''ט תכס תכקתנו ,כ"סל 30 ןעז ליסס

 סלופ יכפס '3  ססל ולפסו ,וכסל יגסכע פ"ע גסכפסלו ללפתסכ ןוטללס ןיכע
 ייסיזנכסל לסק, סשנ פלקנו ,סדעו לסקל סעס סנ וסעכו ,סס סידלפס קייקע

 סֶתיִסו



 יפוי תלילכ

 םייחה רכז רפסב כ"ג הזמ הארו) ,יירש יבצ יתבש לש ופרא כי'ג
 םיטוקלה שארבו ,בובל ק"דבא טרופפאר ןהכ םייח מ"גה ישורד אוהו

 םע ץיחה | ןואגהל ול היהש חוכיוה כיג םש איבה םש רפסה ..
 רפסב וספדנש םינופנ םניאש םכיובד הברה תודוא םיידופסה ימכח
 'ר ןואגה םלואו ,םש רכחמה ןימיל ודמע םיידרפסהו ,םש אימחנ ירבד
 ,(ש"עיו אימחנ ירבד וקדצ אל יכ םש אוה םג הארה לז ןהכ .סייח
 והזב וז תורגתמ ויה תוחפשמו ,םינשל םש םעה בל םג קלחנ' ז"יעו
 תוארכו ,

 ל5ונעכ ,ספועכ לע סלכדנתכ כ"ס5 535 דס רעל סתיסלכ 5ופיפ ספיפו

 לןפת ןע ססנכ ס"וע סכקס תימכסל תפסכ רנסש 550םי תיכלס רפסנ

 ;פסומנ סנו ,סכלק3 ספ לנג וגסנסו ,(גיקמ סדלטסעפ קופד) סדלטסעלנ

 'כ :כס סלועלו 05 ספכ סיס סנטק סדעס סתיסס דוענ יכ ,תלק רוי

 תסע םילס קח ,סס סימכסלס תדעל ןופלקס 3לס סיס לוסו ,ינעוו ססע

 ף"נ6 305 סש קכעתכ ויכסלו ,סיכעשכ ועם עדוכ 55 יכ ,כיס יע וכערי ?5

 5וקו | ,כ"ז עסוסי 'כ לכמס ןכ ססכ5 ק"וע תודיקקכ גלפועס ןולנת כס
 סופד) | ,5קסרקמ .רענכו3 סיס עייגסכ סייס כוקמ רפס לע סעכססנ 3

 , קיזייפ קפכי ס"וע ןוסנס ככס ספ כייס5 ועוקע3 53קתכ כוסו (לייפת סדכטסנמ

 נקעימ 005 םע ז5 ספיסש ק"פל ם"ם םכסכ יסיו ,לייז ןינכיקעד ןוסעס סיוב

 תומסק סככס כיינ ונלסנו ,:לכםיע פוכנלו סיפל5 ונלסנס ןיכופ תוכידע לכב

 < תופפע פוכיפס ,סדלטסעפכ ולכ זלו :עדוככ ם"עי ליס סידוסיס ככול יייע

 סכופנו קיפעס תעסמ סטפכ> וסלככ לשל ףטו סיפנו סיסנל ןילופ ילוג סע

 סנ ונעלססו ,סדלטסעל3 ונסיפכו סלנק ידיסיו סינכמ ירינלס סככס כינ

 ינסנע זועעכ קיזקסל ידככ סם סענע יכפ3 | סדקויע קדעל סתויס) סעס

 סיחע ןולגס ככ לוסו | ,דסויע "35 ככ כ"ג סקילע וכיעו ,סדקעכ ןילופ

 לית תכסכו ,סעכקכו סלותכ לודג סד6 סיסו ,ל"ז סעלש ס"ועכ כיל .סדוסי

 תסככס םינ ססכ תוכנ5 קלטעעס ןע ןויפלס סיזככסלס תדע סגנ וניסס

 פסק לכלו ,5לקסי םולסק ספלט סדלטסע6 ליעכ 15 ייסו | ,סכלופעו .סלודנ
 עינסל סייס לוק 'כ 5ע ססיתועכפסכ ולכ ןססלסו ,דסוע דיל 3 לסקו

 ,(ק"פכ 5 יפפ סדכטסע5 כופד) סכויד ןויקיק לפס לעו ,ל'גס לענכוכ סייס

 סייכ "553 - קיזייפ קסני סלכו ,סייררפס .ק"קכ כסוכל קסלי ,סותסס לע ולנו

 סדוס* סלנו ,סיזנכסל לסקנ סדקטסעפ קיק .ספ סנופ ןינניקעד סיסלכז ןועעס

 סלולו  ,ןילופ ילונ לסק< סדקטסמ5 ק"ק ספ סכוק = ליז סנלט סיועכ ביל
 ךסכ



 זצ יפוי תלילכ

 םוימ םש הרכג תקולחמה שאו  ריעב םולש ןיא יכ ןואנה תוארכו
 ריעל ריעמ עסיו  ,ודובכ סכ תאו ריעה תא בוזעל .ובלב ץעי * ,םויל
 הלודגה .אינאטירב תנידמ איה יאה ץרא ךרד רובעיו הנידמל הנידממו
 ילודגו ימכח םע עשעתשה םשו ,הכקממה תריב ןודנול ריעל ואוב רע
 ץרא אוהו ,ןילופ תונידמל ואוב דע ןדמע ריע ךרד עסנ םשמו ,היעה
 מ"רלו דיבאל לבקתנו  ,תוינומדק םינשמ ויתובא תובאו ויתובא ירוגמ

 (דיל קרפ לארשי תיראש רפסב כי'ג ונממ הארו) לילגהו" בובל" קיקב
 םשו 0.

 ןילופ ילונ לסקו  סיזככסלס תדע | לל ק ודקלסס קז לק5 ללק ןע* פע

 רסס 3כ קכ ססילע תוכעלו ,זככסס ינסכעכ סככ וקיזקיסו ,דסל לסק .ספויסכ
 תלסקפ | לתו* ,סללופעו ספודנ סכסק> סש סימכסל ק"ק ססעכ ז8 לכעו

 סכס לודנס ןולנס ת6 דינ5 305  ססיכע וכנק ז"כפ תכסכו יסס סידלפסס

 לדכעע "וע ןולנק ןפס) ליז לוויכ לדוי ק"ופ3 ןקעטס ליסע ס"וע לכוקעו

 קנקפכו ,ותעכסכו ותלופכ סילעסכ עדוכ ועשו | ,(5"דפפ  ק"ד3לס כ"ז 3

 ספועיכנד פכפס לפס לע ופעכסס ןפג ססו לדכופ קייקכ "כו 36"7 סיס

 ינסכע תופינס ול ייס סגו .סכיוופ םלכפעט כקעי "5 לגוקפס ןופגסכ 3קעיד

 תדונע תייוס) יכוסלנס תדוכע לע יזנכט< ןוסלכג '2 ןולגק וכפוקע סע פיוס
 ריבס  לנקפנ | סרכופ ריעע .סידוסיס וסלגתנס ילקלו | ,(רי"ק ןמיס יכופכנס

 סרלטסעפ3 םפדנ רסלכ סיימת תכסכו ,סש סדקטסעלכ סיזככסל לסקכ פ"ככו
 סופס לכ .טלפלו לפככ כלכ דעוע 'יס םיזככסל תפסכ קקפעס סע ך"גס ספ
 קיתעפס .םננדקסכ לסונעכ ויכל וליגס סקפעסנ ססקס לכד לכו ,סותס לכו
 לילג3 .ןילופ םוכידפב | סכומ ץיככסכ לכקתנ לכ סשע עסג ל"ת םנשנו וסש"
 דוד סע5 לפס ףוס3 ללוכעכ | לזיוולדיג ק"ק3 ךלדס סלכ לטפכו \ ,לקפלק

 כנקפכו ,('ג סכעסכ ז"טס פודכוסכ ויתודו6 וככפכמ קמ סלכו) סש פופסוב
 דוד .ס"וע עדוכס לכוקעס ןולגס סמ סיזנכסל קייקכ "כלו ר"305 ופוקב
 ,(ל"לז לסעס יכ- לודגס וכיככ דיעלס) | ,כוכלמ כ"ז 3יכ  סיכ5 .ס"ועכ .סריל

 סנכ3 סלוס ץיכלס ופלוס יניכו ןילופ כס ילודיגעו ידיכיפ סיס סזס ןופנסו
 ככקפכו זככש5 תוכידעכ עסכ כוסו ,לטי5 תכידעכו ןילופ  תוכידעכ  תומסק

 ,סדכטסמפ קייק3 רייכל לכקפכ סשעו | ,תוכילגסו ל5כגמ  ק"קב וכו 5
 תופילס וכ ייס בייס פנס תלספנו ,סס ופסכ לע שי רנכ 5"עס תנסכו
 ס"כסע תייוס3כ סזע ספלל) גלונכטולע דכיקסיז ס"לסע ןולנס סע פ"וס ינתכע |

 יייע ותקדכנו ופלופכ וקוד ססלופע כ"ג סיס הז רכלעו ,(יד ןניס דרכיהם
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 יפוו | תלילכ .

 \אסכ לע םימי ךיראה אל רודה תונועב ךא ,המרב ותואישנ גהנ םשו
 " תנש עצמא דע ת"עד תנש ףופמ םבינש עבראל בורק קו םש
 ₪ ח'רד יכ םויב הלעמ לש הבישיב שקבתנ זאש ק'פל ח'עת

 הם ₪ בובל קיקב דובכ ותחונמו .םינש ח'נ ןבכ ותויהב ק"פל ח"עה
 תמחלמ, : תואנקה תרות ורפסב ליז ץ"בעי ןואגה ונב ןושל הזב ךל אהו
 "התיה (י"רש ץ"ש לש רימלת י'רש' ןויח' אימחנ' בעותה אוה) 'שיחינ
 .ליצז ךיפחה ןואגה ירומ יבא רקע + הליבשבו ,ק"פל ד"עת תנשב

 = | םוקממ

 רפס ו טלקע .כיע יפו רוד לדנמ 'כ .ססו ,ם"ורפנ לנס לם5 סירקיס וירוכס
 תלגככ סנ סילק* סיכונס כ"נ רנקו ,םופדס לופכ ופל* ק:5 לכ רש5 דוד כיע
 ₪ לכ לע רקי לוגס סנו 5תפיכס לכופלפנ סשעעלו סככסל תייש ססעו

 = ינוסכנס תדונע 5עפ ןולנס וינע כתכ רנכו ,וספדכ לכ ך6 וחיופ

 ב 3 גויכטס יכתככו םולתסככ סקזקס וד* קלכקש ילק5 יכ, דוד ליע 'םכ
 : / / ונמ תופנכס לכע סכוסו ,כייע יפולנכס לע כייג ןידע5 וגל םולתסנס ןפ
 = דניק יקסיז סייכסמ ם"וטנ קופדנ סלכ כש5 וכעפ תק5 סנוסת קל תולככ וכיכז

 7 סע ססלו) | םולנככ סנ סקוקס ןד* סלכס סכ רם ,סס 'ד ןעיסכ

 םכ לע שי 55 קזס  ןולנס סנ סכסו ,('ס ןעיק ז"טס םודכותכ ויתודול

 ₪ סדקטסע6 ריעס םל גזע ס"עס תנשכ ביגס יכ ,סיִגכ סיעי סט

 ות לוע ץכ5 ןילופ תוכידע5 3שו קזסו ,סש סיסס תקו:קעס לינסכ סנועס
 גם סדלטסעלנ סיזכסל ק"'קנ ועוקמכ לכנקתכ ס"עס תכסכו ,סס לטפכו
 .'יסש ליז ןסכס םומיכולק סיונכ .סדוסי ספ ס"'וע לודגס ןולנפ יכלו רכס
 .,סינט כיכ ךטע ספ ולסכ לע כפי לוסו ,ףיכס 35 יכ סשנ לכ יפ3 פרקנ
 לט ןלמ ולוד ססלופע סיס יכ  סנכס ת"וסו סירפס קנס סוס ןולגס סגו
 ₪605 וכיכז ל וכסכל סכולו ,ויפ6 וניקקס :םקס לנד לכו ,סלונס יככ לכ
 'וםכ (5  ,הסעעלו סכלסל .סיענוכס סיקנדנ תונוסת יפס קל .םופדכ ונע
 קנופמ ךוסנו ,סנפלו סכודנ קנופת וכעע סש םפדנ ויל ןמיככ "ססוסס ןכ*.
 ינפכ ועיגק כס יכופלנק םדונע לעכ םנוספ לע סיכנד סוכיו וכ קיס סט
 4 וע 53 סנופתס ףוסנו ,סס ליסס סכלסס ןודככ לוס סג כניסת קםלע ז5

 . "סיכולנק .םונופת\ = כלטכוקנ (3 = ,קייפל ט"עפ וילסכ .סיכ "ג .סויכ .סותסס
 זע תופנוק לע ספ ונינקד סקס ד"ע ק"פמ זיסת תכט סרלטסעלכ ספדכס

 סוינו סדלטסנלנ ףירפ כי5 'כ ןולנס םכוסת .סזנ סכ5קתכ סס ספדנו ,טנס לע
 םיסס ינ5 סכמ ןולנק תנופת סנ קפדנ כייסלו ,ק"פל ז"כמ יכסת זייכ יג

 . ול



 חצ יפוי תלילכ

 אלו תואכרעב םהיתומוצע ושיגהש יפל :םדרטשמא ק'ק ודובכ םוקממ
 ךלהו ,ורדהו וויז ורוה הנפ ןכו ,תומואה ןיב םימש םש ללחתיש הצד
 ותואישנ גהנו  ,לילגהו בובל תנידמב םש לבקתנו  ,ןילופ .ץראל ול
 םדאל השענ אלש לודג דובכ ול ושע םש תורושה לכ םג ,המרב
 דע תושפנ יניד ןודל שממ ןוישרו חכ ול היהו יהנידמ התואב םלועמ
 לארשי ןיב לודגו ךלוה ועמשו ,תוירבה לע תלטומ ותמיא הזריה יכ
 ;תובושחו זרובר תובוט תונקת םש ןקת םג ,זוחמ ותואב םימעהו
 ןפואב |

 לודסנו ,קייפכ ז"ספ ילספ יז 'ג סויע גכוכפסו לכוטכ5 ק"קכ "לכו ד"35 5
 תקסולעס (ףילס כיל '2 ןולגס תנופת סיפדסכ ועידקסס ונילקמ סע םוכופפס

 סירקפססו סיזנכסל ק"ק יכנכ סט ונפכס סעע סנו ,ןיסס ןולנס תנוסתע ןעזב
 סוסס יכפע ל" ףיקס 3') '> םכוספ לע לקיע וכטסמ סללנ יסש ןדכוכנמ

 ףילס כיל יכל יכ | ,ל"ז ץ"קס ןולגס ןע לתו* וכול ןיולעו כודנ 15 סיס

 ץ"קסלו :,יסלונס לכ3 לכ לס ןכל ןולנס, לוקס ויכע וכתכו תו כ3כס ספ ונפכ

 סנסו .ייגלוכעסו לכוטכל קייקד עלו דייכ5 ןולגסו| לוסש ונפכו סיפ כ לס ונפג

 'כ לודגס ןסכס ןולנס לטפ) ז"םס תכט 7"* '5 סויג לוסס לוקס ןעז3

 יכסלו ,דוככ ופסוכע ספו  ,סיעי עכסו ןקז סס סדלטסעסכ לנס .(ילס 35
 ,ט"לז לסעס .ס"וע לודנס וכיכל ןכ לולס ס"וע ןולגס 5לקנ כ"ז י"רלס םעיונ
 קפילכ .קייק3 "לו ר"35 סלחתכ סיס סוסו ,סס סרלטסעסכ ולטכ לע סנשמ

 עסנ ד"סמ כשל ביפו וליכס ליז ןולגס ויכל סוקע לע 6קלכק ק"קנ כ"סלו לוטימד
 ככ ללקכ זלס זיפס תכנס דע 5לסעלכ כיענ | סלוננ תכסכ רסנו לקפלקש

 לכטפנו ךלדס סלכ ןידס תדע וכ סענפ ,ופפס זוחעכ עוסככ יסיו ,סעדלטסמל <
 ספ ק"סס .םקכפ) ,קייפל ז'ספ רייס זי 'ס סויכ לגולג ק"קכ לנקכו ועלועב
 דע ז"סס תכס לש ףלוקס ןעז עפעלע סלקעו סנש ךלעכ סכסו ,(לקפלק-
 סס סדלטסעלכ סיזנכסל ק"ק למ לסכס כל ק"סת תכסע ץיקס ןעזו עכע6
 וסש .סיכיולפס סינייד סענכל ודע סככנכ סכלע ןיכו יויכע 3סו* יככנ  יונפ

 ץע רפס לע וגתנ רסל סתעכססנ ללונעכ ססודקנס לכד לכ5 30 סוקעמ |
 סיכ 3כע3 סופסכ 5ע ספ ופנו וט"סס תכסכ ןיככככ םדסע םפדנס כקע*
 ליסנל לשל סילפל ס"וע ו"ע | 5"לכ3 כי סדוסי סלכ, ,קיפ5 ק"ספ ןופקלע
 קסל* סלכו .,סייסללז "כ סרוסי ןנולל .ל"כס3 ףסו' סללו ,ןיפס לענלוכעס 3%
 ליִככְס ןמד  סכיעז 'קס סלכו ,ןטסועפזע ך"יס כ"ז קעלמ כ"לס םודקסב
 סכיידו סלפס לימז סשע .ס"וע "553 גיכעז ססנפ ,ןכזופ ק"קד סניסי יכנד

 קייקכ



 םיאלפ ודריש ירחא םםשאר םימירמ בוכל ק'ק ישנא ויהש ןפואב
 טתשהל וכז אלש ומרג רודה תונוע 0% ,וב םיכרבתמ ויה םלכו
 : < םרגו ,הככ םיקלא רנו ,ושמש העקש םואתפ יכ ,בר ןמז שרוק ילכב
 [ רפסמ דיהי לבא ,םילבאזרמו םיכוב ויה ריעה .ישנא לכו ,הבר הללי
 | שמש ןיד וקירצהו וילע וננואתה םה םג ןילופ ירשו ,םירורמת
 = יה"הועב | הזכ לודנ םדאל םיוארו םיאדכ םידוהיה ויה אלש שכרמאב
 יש יבצ יתובש לש םינימה ןתוא םג רקוע היה םיכוז ויה וליאו

 4 םייוצמה
7 

 % כ סילפ .לכוג 53 ,ק"פ5 ס"סס תנסכ ןיקס ןעז עלעלכו ."סדיטסנ5 ק'קב

 ויכלו ר"כס5 .לכקפכ יכ  ,ליכס ףילס ניל כ 8 יכלס לם לסכ סוקע כמ
 . - לוג, ק"סעסעכ םיכפק 3יכ ס"וע לודנס ןוטנס ספ סיזנכס5 קייקב

 . לפספס לע סנכםסכ 53 לוס סנו יסס ואסכ לע גשי לככ 35 ססנע םדקכו
 [ יכיעגס סלכ, ק'יפל סייכס 35 ו 'ס סויכ. סוסקס לע סם לנו ליכס 3קעי ןיע
 0% כתכס סעל לפוס סזו) ,יסדלטסעפ ק"קכ .סנוסס 3י5  קיכ5 סרוכי י3
 3 52 זס ןופנסס ד"'5 קלפ טס וקפסנ ל5לסי םיקלס 5עכ קדקדעס סכסס
 .ירילינ סיס סזס סיכ5 לוג ןולנס סנ סנסו ,(קייסת לול5 ק"כ3 סדלטטפלכ

 ש ופ לוס יעיכו | ,כ'ז םיפס לעכו ס'כס 5עכ וכיפוכככ דככ ןיכופ ץל6 יכודיגפו
 2 ןקיקכ ַך":5 32 .סיסו לודנ- ןילופ םוכידעכ ותדכוע כ53  סיִנכּכ סלופ 5%

 :סידיעלס ריעעסו | סלודנ סכיטי  כייג קיזסס ססו | ,סינס כ"כ ךסע ןכעזכו
 0 5 יקסלנכ סנ ותקדלו ותכודנ תקלפס לק* לדונ ססלפפנ 15 יכעו ,סנלס

 .ק"קד ןיע ליינס כקעי ס"וע ניסכס וכסוסע כייג ויכע דיעס ותקדל לדוג לעו

 ₪ פונו סוכע ךלעכ ספו ,(וייעס 5'דפפ סופד) ינקעי ססי ולפסכ סט ןכעזכוכ
 ,גיוטכ הככק תתלע רפע לסזכ סיס לכס סיכ5 רונ ןולנסס, :נפכ ג"כ ןפיס
 ₪8 יכ- סלכק ןפכ 55 גינס ק"קכ ריינס .סיסמ סיכס כ"כ | ךסע יפי לככו

 עדו סיסו ,ותכיסי ךותכ דעול סיסס לוקככ לקודו ,סידפסכ .סילוסכ סעככלל

 .ופנטנ כ"פס סגו ,כ"ע יד ככדל רכפו פוכככ ותעדע ןיכסלו תוטקסכו קורפכ

 ה רסיו  ,סלותס ןקק סעוככ כלו ץע ןפנ סמ סנ סדלעסע5 ק"קנ ולסכ לע

 | יסנ ,דעס יכוסנ סע | סיִכַכִּכ סכופ ןיככס5 סללופעו סכודג סכישי כ'נ סמ
 . ועדקסכ וכמע ספדכ סדנל יעודס תלקו ,סדנלנו סכלסכ סילפסו תייוס כתכ

 = כופדכ) יזגנ5 םיק ןולנסכ סלוסס לע סנלט עעס 'ס םדסע לולכ לילועס
 = ןועעס סיוע ככס תעדקסכ .ספו ,לינס ןולגס תעכססכ (ק"פל ע"מ סדלטסעל

 .סעלט עעט רפסס פינס לימס ןולגס םדוקפ לע יכ נתכ סדלטסעלנ ןייכ
 4 כ'כס

0 
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 טצ יפוי תלילכ

 םיקלאה ש יא בק ןבא תבצמ לע קקחנ רשא תאזו ,כ"ע "םש םייוצמה
 :ןעיצילאג תנידמב גרעבמעל תארקנה בובל ק"קב דובכ ותחונמ רשא

 ימיב ./הרדה לכ הנממ אציו ,הרוזרה ויז לטינ ,ויז חריבי

 הזנגנו ,הרהטו תושירפ התמו לוכשאה לטינ ,םיבנע ירוכיב

 וארדב דח ,ארונד אדומע ,ארוהנד אשידק אניצוב ,הרואה

 ,הריבה רש .םיכלמ לש טינרבקו גיהנמ דבאש רודל המ

 דיסחה לודנה ןואגנה קהבומה ברה וניברו ונירומ  ונינודא

 בקעי ה"ומכ קהבומר ברהב שריה יבצ ה"ומכ םסרופמה

 ,גרובמהו םדרטשמא ק"קב ותרות רואב עיפוה רשא ,ליצז

 לא הלעו ,לילגה וםע בובל ק"קב טירלו דיבאל לבקתרנו
 :יה" בצ ג ת קיפל ח"עת רייא חי"ירד 'ב םוי לילב םיקלאה

 תנשבו ,תונב שמחו םינב השמח וירחא חינה ץיחה ןואגה הזנה .ה
 הפ ונחנאו ,(םש רפס תליגמ) םייחב ןיידע םלכ ויה בייקת

 רבדנ )8

 הכעפ עעסש סע סלופ 'סודק) תלק סס יג סנו ,םופדס תינכ ל"נס

 קפדנש פוכלס יטודס לוסו ייסיכל לוג, 'כס קק כופכ 65 05 ץלכוכס לפסעו
 כיס ססכופעס רךינגס 300 סיס וכנפסו ,כ"ז 5כ0 וכ: "ע סמ סדרלטט 3

 קליכנס 36 יס ליז לפו* סיוע לודגס כל וככ לשל כ"ז קקלני סיוע סיעוכס
 יכפס לע3 טסילט קיח לזעכ5 ס"וע עדוכס ןולגס תש5 סלטי סלע םיִכָבְרְּפ
 ,ליס קקוק ןעס פ"וסכ סעדקסכ סזע סלכ) ,סילקי סירפס ל5סו סקוק ןעש

 יכעס ולפסכ ןיכעק קיידכלס כ"ז = ףכלוו ןפיככ ס"וע ןולגק וככ םעדקסנו
 סס סדכטסעקנ ופסכ כע 3שי 55 5"ז סיכ5 לוג ןוסנס סכסו ,(0"ק סלומ
 וילסכ 'ז .סוינו ופנוע3 לכס ופמס סעקס לודס תוכוע3 יכ ,ס3סעו סנסכ קל

 לכ םפכ ןוכסדכ | ועכוע5 ךכסו ,סלעע לש סכיםיכ םקנתכ קייפפ 05 זרע
 ללו וטק סעד סדעס יניסנעו יטלכ סכולו ,סש סדלטסעלכ סיזנכססס תדע

 סדרטסמל3ּ ל"כס ןוטנס דסי כשל תילככס סכיסיס לטככ פלש ידכ3 וכטסעתס

 ןסכ5 ריפ 5כ:י יכ  םולוכסל שיפ ועכ וסקנו סלסע דע וללועתס כייע ,סש
 ותניסי סש כ"ג :ניסנסכו ןל"כס .סיכ5 לוג ןולנס לסכ לע תנסנו סתדע3 רפפ

 ס"וע לודגס ןולנס 5 ססינפכ יד סקקס סכסו ,סיכ3 סכות ךיככסכ ספננלש

 לכוטכל ק"קכ ע"כו ר'36 15 קיסס "5 סכמ, סשכ לכקנס יזנכס0 935

 גכוכננסו



 * יפוי תלילכ

 | אהימ טוקנו ,סשב ונל םיעדונה תונב יתשמו םינב השלשמ קר רבדנ
 לארשי תוצופת ,לכב עדונה ןואגה .היה ה ונב :םה ולאו ,אגלפ
 ןואגה ברה ןתח היה אוהו ץ"בעי םשב כ'ג ארקנה ןדמע בקעי ה"ומ
 ןואנהב לילגהו ןנזופ קיקב כ"חאו ,אדורב ק"דבאה ץיכ יכדרמ ה"ומ
 ראובמכ :םימכה תכימס לעב מ"דפפ ק"קד ד'באה ,ןהכה ילתפנ היומ

 < .איצוהש םיערז רדס לע ש"ארה שוריפ "םינש יפ, רפסל ותמכסה שארב

 תנשב אנוטלא םיפרב .אנדרוה ק'קד דיבר עשילא היומ גיהרה רואל
 וירנ בקעי היומ םלשה םכחה לודגה ברה תמכסהי םש םפדנו ,ה"צת

 לודגה ןואגה ןב "םימש םחל, רפס ח"מהעב ןדמע ק"קד ד"בא היהש

 לודגה ןואגה ברה ןתחו ,ל'צז יזנכשא יבצ ה"ומכ ורודב םסרופמה
 . ה"הע אבו ,'לילגהו ןנזופ ק"קד מ"רו ד"בא וירנ יכדרמ ה"ומ םפרופמה
 ,2% יזנכשא יבצ היומכ םסרופמה דיסחה ןואגהב בקעי תעלות םש
 .ותשא תומ ירחאו .ק'פל ה"מימת ויבא ירוגמ ץרא ותדלומ אנוטלאב
 ול .יזנכשא םירפא ה"ומ ג'הרה ויחא תרב תא בוש אשנ הנושארה
 ,הלודגבו המכחבו הרותב ויבא ירחא אלמ ליז ץייבעי וניברו .השאל
 ןואנה ויבא ומכ ,י"רש ץיש הרוראה תכ דגנ יאנק ןב יאנק כיג היה

 רטפנו תורובגל עיגה יכ ויבאמ רתוי םימי ;רוכיראל הכז לבא ,ליז
 קה .
 (דניקסיז ס"כסע ןולגס ן: גכוככטוכע ססע סיוע ןולנס סע דחינ) גלונעסו

 405 וכסכו ועסקו וכנפכ כש5 תוכנככס נתכ סע דפויע לי5 ןיל5 וקכס ססו
 תלטע 5 ןיקס ןולגס לנק ,ק"פכ ןונכ זר"ע תנסכ קלסכ יפ קיטע 'ו סויכו
 לםפכ ;סדונעס לכעו סכותס 5ע סש תכשכ ,סעם לכ רק [לכו ,וילע .םוכנלס

 -- 1 סקעסו סלס5 סדלטסע6 ליעסו ,סדקעו ז5ע וטפכ ספוק

 ומעפ לס6 | סיכיונגס סיכולנס 5כ 5 כקי %רוק ספ ךיכנפל יתגלס הנהו

 כס ןופנס ךוכנ יכפכ סש סרלטסעפ3 סיזנכס5 ק"קכ םונככס לסככ

 [ 5650 ס"וע גלפועס ככס סוסו ,דקל סכס בלע םילוסל סז לכו ,סס ל'ז 5
 רפעהנ וטילססו רפסס סע לע5 לש5 ,יסירפוס יקודקדו לע ץיופכיכלכ .עטכ

 פע כסוי קיס 55 סם תוכנכס 5סכ לע םנשל ליז .ץיס ןוסנס 63 סכטנ יכ
 85 יכ ,וטיכ* סכוככ ךיכיכ קנסו לז ץ"קס ועכ ןיוכע ןולג סוס סמ לסכס
 ק"קר סיננכס לכ תודכיתכ יפככלס רסל סכסכ יתכוסתכו ,סז3 סכוככ רכד

 ןוקקל ןעז דע ןוסלכ ןעזע סז כאל סז סס וכלע רש5 סרלטסע53 סיזנכסל

 ךייטסניכעכ ללועש סיוע ןופנס ככס ס"ס יתעכס לפועט לס ותולישנ ןעז דע)

 ליז



 ק :יפוייתריקכ

 וילקת רייא ח'רד 'א ק שע 'ו םויב הנש םינומש ןב םימי עבשו :ןקז
 םהמ הברה רשא םידככנו םיבר םירפס כ"ג רכח אוהו (םש 'אנוטקאב
 השלשל הכז ל'ז אוה ףאו ,םיבותכב וראשנ םהמ הברהו ,הרואק ואצי
 דחאה וגב ,חיתל כ'ג האושנה תבל םגו :המכחבו הרותב םילודנ םינב
 רעגרובמה תסנכה תיבב ד"בא היהש ןמלז םלשמ ה"ומ ןואנה ברה היה
 רשא  תודידי ירבד בתכמ ונממ אצמנו ,ןודנול הלודנה ריעב רשא
 תודוא (ב ע ח"ע ףד) רשיה רוא רפסב ,ל"ז ץייבעי ןואגה ויבאל .בישח
 ק'קד דיבאה ריאמ ה"ומ לודגה ןואגה היה ינשה ,אווילקמ - טגה
 תועירי, תיוש רפסב תואבו תוספדנ ויתובושת רשא ,ןשי ןיטנאטסוק
 רומ רפס ףוסב רכזנה ליז הדוהי הירא היומ גיהרה ישילשהו ,ילהאה .

 ביל הירא ה"ומ ג"הרה תשא התיה ץ'בעי וניבר תבו/ ,ב'ח העיצקו
 ישודח תצק ונממ םפדנו ,םדוטשמא קידבאה לואש היומ ןואגהב
 ויה םלכלו ,דומלת תיב םשב ארקנה כ"ח לאירא ןינב 'פ ףוסכ 'הרות

 םויה דע ,ליז ץ"בעי תיב תחפשמל םיסחיתמה םידכנו םינינ םינב כ"ג
 ,יזנכשא םירפא ה"ומ ג"הרה היה ל'ז ץיחה ןואגה לש ינשה ונבו --- ,הזה
 לודגה ויחא ;רשא התיה הריבגה ותבש הלעמל והונרכז רשא אוהו
 ,קיפל ב"לקת ןפינ יג 'ב םויב רטפנו  ,ינש גויזב  ל"ז 'ץ"בעי ומומ

 תבצמ

 לכ בע .כינ טפסעב יפלכ ספו ,(ט"'קמ תכנס3 לעפכו :סש דיכל סיסש כ"ז

 םירלס 'ס 5ע3 סדרטסנפע יןפס ןע ספכע ס"וע קדקדעס סכסס יניעע סכעכ
 סררטסעפע םיככקס פודול ד"5 קרפ3 סש ולפסכ םייפכ םיזגכסל תפסכ ללרםי

 כמ 'כ ןולנס לש ותוליסכ ןעז ת'סתס דע ןוסלכ ןעזע סם  וככע לם8)

 סיככ ספ ר"355 לנקפנס ןיקס ןולגס ןתסו פק6לקע לולס ס"וע ןולגסּ
 ספי ןווכ 5לו קדקד לכ סזפ קדקדעס סכפס יכ יתלכסו ,(קיפכ קיפ 'זועפ

 סנוסלכס סספרסכ ולפכס םופדס תופינס דככע) סש 3סכש היככד 3

 ילכנ רכוינר יפכ .קכ סירב כ"ג בפכ סינועפלו ,(גיקפ תכסכ סט סדלטטט3
 ןולגסשו :סס כתכס ץ"סס ןופנס ןודככ כייג סלכפ לשלכו ,סשיקדו סליקס סוס

 ,כ"'פ ."סכוט .סכיסכ .לטפכו סש סיעי ךילפסו ,5וכ5 ק"קכ ד"355 .לכקמכ 3"ז
 כולק קכ| סט כונ> 5סכ לע סיעי ךיקלס 5כ כ"ז .ןולנס יכ- סיעדוי לכסו
 כטפנ 55 סנו ,ק"פ) "עפ לייל חייכד '3 דע ד"עמ פגש ףופפ סיכס עככמכ
 סכעפ לש סניסיכ םקנתכ יכ ,סנקזס *עי5 סםג טיגס לכ יכ ,סנוט סנש

 -- : סיכפנ ם"עכ סיכס ם"כ ןככ ופויסכ
 ןולנס



 יפוי תלילכ

 ברה היה ל'ז ץ"חה לש ישילשה ונבו --.(ג"ק ןמיס א'ח שדוק תבצמ)

 השמ ה"ומ ןואגה ברה ונב רשא  ,ידארבמ יזנכשא ןתנ היומ ןואגה

 בקעי ה"ומ הלוגה רואמ ןואגה יבא היה בוראבז ק"קד ד'באה ליז בקעי
 םייח רוקמ טפשמה תוביתנו תעד תוח 0 ,אסיל ק"דבאה ל'צז

 שדח ירפ 'פ כ'ג ידי תחת שיו) ,םירקי םירפס ראש דועו ןיטיג  תרותו

 לןלה דוד יבצ היומ  גיהרה ןובזעמ יפרוח ימיב יתינק רשא  דיוי לע
 יתאצמו ,ץ"חה ןואגהל דכנו ןינ כ'ג היהש אקארק הפד דיבאה ל'ז

 ץ'חה ןואגה םיקלאה שיא עבצאב םיבותכ תוהגה הברה םש תונוילגב

 תחאה ץ"חה ןואגה לש | ויתונב יתשו ,(ל"ז ןתנ ה"ומ ןואגה ונבמו

 םיל הירא ה"ומ עדונה ןואגה תשא םירמ תרמ הריבגה התיה
 ל'צז לשעה היומ לודגה וניבר ןב לואש היומ ןואנהב) םדרטשמאמ

 ק"דבאה ל'ז קחצי ה"ומ ןואגה תשא  התיה ;רינשהו ,(אקארק קידכא

 אוהו ,תוריאמ םינפ תי"וש לעב ש"א ק"דבא םירהמ ןואגהב ילאיב

 תבושתב םש ג'ס ןמיסב ףראדלפידמ ם'רהמל יכדרמ רמאמ ת"ושב רכזנ
 לעב יירהמ ןואגה דָבלִמו ,.(ד ל"נה םדרטשמאמ ביל 'ר ןואנה וסיג

 תוח

 כס ןולנק ןפמ סיסס (תוכיפע סיכפ לע ןולגסנ) קשיי סיוע ןואגה (ד

 ץיקס ספעו ,זיווסעכ קיקכ "כו דיל ופלוס יעיכ סיס ,ל"'ז יכ5

 16 סיקס ליז טלופפלכ ןסכ סייק ס"וע לודנס ןולנסכ ויתוקיפסו ויפוכ*ם

 לסוכנכ ,לילגסו כוככ .ק"קכ דיינלכ לכקפנס סרמנ ל ק'קכ דיינפ .ןייזע

 'יכנ ספ לכזעס ןנ5 קלקכ ,3וכ53 וכיכעזכ ספדנס ןקכ סייס וניככ פ"וס 'םכ

 יווסענ וקיעכ סיפנ יטיג קדסכ סילסק ס6 וינפכ כ כ"נ 03 ספו ,טיס
 סנ סזמ סיכסיס יפנתכ ךל ,יפסכ קסדס תעסנד סם ומ גיטס לנסעסו ,סס

 5כ לוע ןכככד יפוקנכ ועע ףכ5סו לכס קסני '2 ןולגס לוסו ועלעכ ללוס
 5כַס ודוד תל ופ תוכילע סיכפ לע ןולגסכ .סדוסי סיוע 300 ויק ופ ,דסל

 לכו) = ,כ"ע ,םוקילע סינפ לע3 לש ויקל כיע ק"דכ5 ססע .ס"וע | גיסולנס
 ןויס ז"כ כטפנס תוכיסמ סיכפ 5עכ ש"5 סייכסע | ןולנס ייחכ דוע ייס הז

 ,(זוכגס כול לפס ופעדקס3 "כס סדוסי 'כ :גיסלס | וכ3 םייפכ ק"פכ ד"קס

 ספדג "סכק תכלס, סס3 ללקנס לטנוקנ לכס ןסכ קיל פ"וט 'סס ףוסכו

 תוכיפע סיכפ כעכ ןולגסכ | קקל* 'כ  ןולגסע סנקכו קכודג תק6 סנוסת כינ

 פ"ככו דייכלכ סשע לנקתכ כייסל סלולו ,זיוופעכ ק"קכ ד''3ל דוע ותויסכ ויס
 סררטסעל = קירכס 355 .ס"וע | ןוטנס ופיג תנוסתכ םיינכ) ילליכ קייקכ

 תספרנס



 אק יפוי תלילכ

 םיבר דוע ושחייתה ץ"חה ןואגזרל דכנו ןינ היהש ונרכזש תעד תוח
 בקעי תועושי לעב וניבר םקדמו ,םימסרופמה רודקד ימכחו  לנואכמו
 ק'דבאה יזנכשא שירעב 'ר םירעשב עדונה ןואגה ידידיו ,בובל ק"דבאה
 םייח .היומ .ושודקו לארשי רות דיסהה ןואנה יביבח- בדו ,ןילבול
 ןואגה לש ידכנו ינינ םלכ םהש ,זנאצ קידבאה ל"צז םאטשרבלה

 ונתח תודלותב האלהל כ"ג וידכנו וינינמ אצמת דועו  ,ל'ז 'ץ"חה

 שריפמ לכה ויתינב יחקול וינתחמו וינבמ ,םדרטשמאמ ביל ירו -/

 ,ןילבול קידבאה טרופפאר ןהכ החמש הומ ןואנח .בי
 ו- . ן/ ן-= - .לילגהו בובל קיקב מירלו דיבאל לבקתנו

 רייא ח"רב ,םש בובלב ייבצ סכח, ןואגה וימע לא 'ףפאה יךחא
 טרופפאר ןהכה החמש היומ ןואגה דימ ארק ,קייפל חיעת

 ליז ץישפיל ןהכה ןמחנ ה'ומ ןואגה ןב אוהו) ןילבול ק"דבא היהש

 תבשלו מירלו דיבאלל םש וירחא ןהכלו א אבל (אנבוד ק קד ד"נאה

 םינואגה ויתובא םג םדקמו זאמ םש וילע ובשי רבכ רשא אפכה לע
 ץעג ם וקילא ה"ומב .ףסוי ה"ומ ןואגה .ומא יבא םחו ,ליז שפנ יחוג

 קדצ חמצ תיושב רכזנ אוהו ,םש ריעל ץוחב ב בובל ק"קב ד'בא היהש

 תונוגע 'בד אתוירשב רבהמה ןואגה םע םש םיכסהש ב'מ ןמיס ףוסב

 ןואגהק .ותמכסה םש ןתנ ו"ת תנשבו ,קיפל ח'ת תנשב ש"ג ק'קמ "
 ירהמ וניבר ןתה היה אוהו ,הנושארה הפפדהב דיוי לע ך"שה לעב
 רטב םש בובל קיקב מ"רו דיבא היה ליז אוה םנ - ןילבולמ

 -- :ערונכ ןילבול קיקב ד באל לבקתנש
 ןואגהלו

 וזו

 למס | ,(סינפ3 םינוכ גייס ןע'סנ ףכלדלםידע יכדכפ  לנלנ ם"וסכ תקפדנס

 ןתס קיסע  ל"כס | סדוס* ק"וע ג"סכס ויל לם | ודוככ ךכסכ כ"ג "יס סש

 תוקקי לול 'כ3 ול3 ויסודס לסל ?ו וקלפזפ ץליס יכתפכ ס"וע :ףיכמס ןוסנס

 תגש3ּ סדלויפ3 קפדנס תוכיסע סיכפ לעככ זוכגס כול 'סס לעס3 לקונעכ

 -- :קייפמ  וייכקת



 -- .-- = הש /תלילכ

 = ץרא ינואנ םינב ינש כ'נ ול ויה ,ןהכה החמש היומ ןואגהלו
 | ןהכ םייח ה"ומ הלוגה רואמ .עדונה ןואגה היה ןושארה

 - | לבקתנ םשמו לטיז ק'קב מירו דיבא ופרוח ימיב היה רשא ,טרופפאר

 | ףטחמה לעב  אוהו ,לילגהו בובל .ק'קל םשמו ,קצולס ק'קב ד באל
 [ | ח'רהמ ישורד, םשב כ"נ ארקנה םייחה רכז יפו "ןהכ חירהמ תיוש. יס

 "= תולוכגו םיחמהעב טרופפאר ןהכה ןמינב היומ ןואגה ברה היה ינשהו ,יןה
 ,"ןכא ק קלחב ןהכ ח"רהמ ת"ושב כ"ג רכזנ אוהו ,(5 הרותה לע "ןמינב

 2 : רועה ו

 | רנספ ,ייסט יטכ5 תודכופו ססכ ללקכ ןטק לונס יכפכ לכוס ינתוכ תעבו (5
 < יםלכסו ,קספכטיווד קפדלכס ק"קפ יתכפלס יכנעט דוד "כ ככס

 לנכ כס ןיככד כוקס יסיפלו ,סש ע"י "סוס כעכ ןולנס תודכוסכ יניע
 |[ לט י"עו | ,ומכפכ ט"וי 'םומ לע רכסמ ניל םננע רפס ייפ לככ .טיעודי

 | ךולל ן5םע קנסעס סמ םדיקו ףיכוס לסל טעעסו  ,ויפלודו לוד לוד ילפופ
 ענוכס סנכ קר ,וי תולינס ככ לע םולכקלו ךיללק5 סוקעס ספ 0-0 ,סקיּכ

 = ןווסכ סיוע ןולגס סנט ,כסכס 'ליכ סלעסנ סש יתלל) סז ספל ,וככיכעל
 [ = לעומ ףיכוכו ,עיוי 'כות .כעכ עזנע סיס ןסכס ספעם "נס 6 יל ןסכס

 2 = ןמסכ "גס לש רככ סיס ןעיכ3 .םוכונג רפס לעכ ןסכס ןניככ "גס דוע

 [ ןומסלק ל הכנסו ,כייע יככופפסכ ןסכס ספעש ע"גס לש ויקפו ןיספיכ ןטכה

 [ ןילכדמ לוקמ סוט לינס 55 ,ט": 'סותס עזנע סיס ןסכס ןפפנ 'כ יכ 'כט

 יכ -,ספורכ סנס ןסכס ןעיככ '2 ןודכ3 ףיסוסס סעכו ,קז לכד לילוכ ןילע

 קל ןסכס ןעסנ יכ ןכ סיס 5כ ןעיככ תולוכנ לעכ ןפיככ עייגקס .עודי ' רכדס
 ( כינ לכזכ 5ןסו  ,ככופפלכ ןסכ סייס עיינק לס  ויקלו ןסכס סקעס יל ןכ

 - תולוכנ לפססו) ,סינפ3 ם"עכ '5 ןעיכ לזעס ןכ5 קלקנ ןקכ ם'כסע ת"וסכ

 | ןטכס קפעס עינסס ג"כ סכפס3 סע לינס דועו (3 ,(ידי ספת וככי6 ןניכב
 ךוקכ .ס"ופו ,כוכל ק'קד ריינלס טרופפמכ ןסכ סייפ ס"וע סיכולנס י35 לוס

 :יכ לודנ םועט לוס סז סנו ,כ"ט ,יוכו לרכויפ קייקר ריינפס יטרופפסכ פנס

 ['כ לם וככ סיס 55 ?ררויפ קייקנ ר"35 ייסס טכופפלכ לכסכ ךוקכ פ"גס
 /96005 םיעכ | יטכופפלכ לכסכ כיפע סשע יכ | 3כס לס וככ קכ ןסכס ספעמ
 7 - ןוינש 6יסו סלודנ סלינס דוע יתללע סע ףד ותוסנו (נ ,סינסס סלע

 ק"דנפס .לכייפ לגרס ירופ כקעי סיוע ניטלסשו :סש יכ סרעסנ כתכס דורכ
 . .'סופ 3ע3 עזנע כ"ג סיס ,ם5 יפשלכ 'סו םס כקעי סי ס"קעסעכ יווטסכז

 ף*26 סוקנ סקכפ .ס"וע סכלופעס לודנק ןולנק ככס לש וינ6 סולו ,טיחי

 ק"קד



 בק יפוי תלילכ

 בישה ויחאו ,ל'ז ןואגה ויחא ינפל ותלאש םש עיצהש 'א ןמיסב רזעה
 ת"וש כיג רבח םהיבא ןהכה החמש 'ר ןואגה םגו --/לודנ דובכב ול
 תושרד שלש קו רואל אצי אל םלכמו ,תודגאבו תוכלהב םישודחו
 זי" זימ וימ ינמיסב ,ןהכ ח'רהמ ןואגה ונבמ םייחה רכז 'סב .תוטפדנה
 ב"סת תנשבו ב"סת תנשב אנדרוה קיקב םיברב שרדש  תושרהה :ןמ
 ק'קב מירו ד'בא כיג החמש 'ר ןואגה 'יה ופרוח ימיבו /חיפת תנשבו

 תנשבו ,ל'ז ץישפיל ץ"כ ןמחנ ה"ומ ןואגה ויבא םוקמ אלממ אנפוה
 שדח חנעפ תנפצ 'ס לע ץרא ינואג ראש ןיב המכסהב םש אב שימת
 ה"ומ לודגה ברה א"אב החמש םאנ, םש םתחו ,(דינת א"דפפ םופד)
 דיבאל לבקתנ םשמו ,'אנבוד קיקב הנוחה טרופפאר ה"הללז  ןמחנ
 ם'רהמ ןואגה בוקמ תואלמלל) אטיל תנידמב אנדרוה ק"קב מ"ךלז
 ןילבול ק'קב ד'באל לבקתנו םש ד'בא היהש גרוכנטורמ דניקסיז
 חספ לש הדגה לע םיספ תנותכ 'ס לע המכסהב אב םשו ,(לילגהו
 םופד) ל'גה הנעפ תנפצ לעבמ ןנברד אקולח םשב כי .ארקנה
 םאג, ע"א םתחו תוצרא 'דד םינואגה דעוב זא 'יהו .(ה'נת םדרטשמא
 החמש 0

 כנסעס סעמ סזכ סנסו | ,כ"ע "ססנע ןולכז "כ  לנסע ל"ז  גכוכסלקיכ קייקל

 קעידי וכ םיש יע לכ יכ וכ ןיעוט ויס 5 ןכ תי לס פוקויפמ 53

 ןמזע גכונסלקיכ כיעס | ינושגו יכככ לכ3 יכ עדוי סע יסכ5 תודפופ3 פלק
 ססכנפ 'כ ועס סיסס דקס ככ ססיכיכ ל5עכ סיס 55 ןולק6 ןעז דע ןופלכ

 סס פסכס לע 3שוי סיס ונינפלס לוד קר  ,ססכע ןוקכז 'כ לנקסו סוסנ
 גלונסכקיכ3 ד':05 לכקפכ סוסו גפכפ יריכיפ םטינעלט סוסכ 'כ ןופנס 3ל0

 סמ לטפכ סוסו ,עודיכ כ"ז יטעכ3 יכרכפ 'כ ןופנס תומ .יכס5 סכידעסו סמ

 'ןנוקס, לפסו ינלפוליס לע ייסילעוכ* סוכס, ולפס י"ע ועס עדוכו ,3"לפ תלשכ
 ר":5 לככ סס סיס 5כ וינפ יכפלעו ויגפלש תולודס לכ 536 ,סימעלס לע
 5 פינס כשל רכדס סנולו ,יססנע ןולכז "כ  ככסע סוקכ ססכע יל, 3

 וככספ לע ספדנט ססכע ןוקכז 'כ3 סלל לוסע ,לוס וז ספינס יריכ לכקעס

 םרס ליפ = ק"קכ דיכ6 .סיסס .לכעוכ סם סכוכסו "ם"כ .ק"ק3 735 סיסשש
 יססכ לוסס ,יסיי קיקו סטס כונק3 ספדנס יפלו ,יטלטססייכ: סםּכ םללקנש

 "נכונסלקיכ, ליפס לע יס סנוכסט רנסנס רכס ,"טלטמלייכ, רימס לס םוניפ

 ,סלוככ סנס סזנו | ,ישייג, םוכית יםלכ3כ דולס לע כ"ג תכיוכע סיסס יפל

 -- :082 םליקס סע לכ לנקעס לועי סתעעו

 ןוסגה



 יפוי .תלילכ

 ה"ומ ןואנה ומא יבא אסב לע תבשל ףסכנ יכ ,דימ םתשקובמל הנענ
 אציו ,םש בובלכ ד"בא םדקמ היהש לו 8 םוקילא ה"ומב ףסו*
 קבאדק .לבא ,(נ ותראפת שושמ תירק הבובל ךליו ןילבול ריעמ ןואנה
 ומלועל ךלהו רטפנו ךרדה םאב הלח יכ ,ותבשהמ המייקתנ אל ושפנ
 ותחונמ ני םשו ,ק'פ>כ חעת בא 'ז םויב קשרבעש ריעב

 : עודיכ .דובכ

 ןואגהו שדקה ןורא הבשנ יכ .בובל ק"קל העומשה האב רשאכ הנהו
 םהילא ותעיסנ ךרדב הלעמ לש הבישיב שקבזרנ החמש 'ר

 ,םתראפת דזנ םהמ לטינ יכ החמש לכ הברעו בל לכ סמנ ,הבובל

 לכקל וצר אל ודובכ ליבשבו ,םיבר םימי וילע ולכאתהו ,םרדהו םדוה
 תנש הנש;ר לכ םות דע םםש אסכה לע ;רבשל רחא בו םהילע
 ₪ עת תנש ףוס דע יונפ היה םש בובלב תונברה אסכו  ,ותריטפ
 רכחמה ןב חקל רשא םינואגה ;רומכפה ןיב יכ הארת ןכלו) ,ק"פל
 אצמנ אל ,טיעזר תנשב רואל איצוהש הרותה לע יכדרמ רמאמ יס
 חבלב םשד אתביתמ שירה ןמ קו בובלד דיבא בר ןמ המכסה םש
 חיהע םש אבש ליז .רזעילא היומ ברהב ביל הדוהי ה"ומ ןואגה .אוה
 וש אגניטיא ל"נס ל"ירהט ומצע אוהו יק"פל ט'עת רדא ג'כ םויב
 ינפ לעב וניבר תעיסנ ירחא ,םש בובלב ד"באל כ"ג ןורחא ןמזב
 רבכ הארנה יפכו ,(עדונכ ץ"ת תנשב ןילרב ק"קל בובלמ ליז עשוהי
 ארתאד ארמל גובל קיק ישנא יניעב החמש 'ר ןואגזר בשחנ היה
 דיעה ירעשל אב אלש פ"עא ,ךליאו הלבקה ןמ דימ ,םהלש דיבאלו

 בובל

 ןקככ ססעס ייגפ תעיסכ ירס5) פ"ככו "3655 סם לכקתכ ןיכנוכ ריעבו (ג
 ףנלוו ןניכנ סיוע 3כסכ כיסע ס"וע לודנס ןולנט (סספ טרופפלכ

 ,יטינס ךריכ ערז 'םל ופנכסס םלרכ רסוננכ ,סטפס ק*קד דיכל 15 סיסש ,:י
 ותליטפ רפללו ,פקלכקע ןסכד סע 'כ ככסכ קמע םכד רפסמ ותעכססנ סנו

 ס"וע לודנס ןולגק סט ןיכנוכ קייקכ ע"ככו דיכס5- ככקתנ כ"ז ריספ 'כ לס

 ברעב סעכססכ לכ ססו ,ל"ז כיכ .סיכל קדוק* סיוע 3002 יוכס קיזייס קסלי

 ןסכ סייס ס*וע ןולגסו) דיחי עס לע סדוסי ספכ תינ 'כ 5ע ג'ת טנס קייכ

 ספ 5לקנס סיפולדס ולפכנ ודפססכ ויטע סעקפנ כונכ ק"דנ6 5" טרופפלל

 סתופיסג ונסכ לשל ןיככומ יכוסגו יכנכ כלסו ,(סש נ"כ םוקכדכ "סיימס רכז

 -- :וניכקד 'ס חולל 205 סוקעכ סייל ולוני סקילסלכו ססינפ5 ספ



 יפוי תלילכ
 םאב רטפנו העשה ול הפרטנ יכ ינפמ יםש ואסכ לע בשי אלו בובל

 ל לבקתנ ןילבול ריעמו או .אנדרוהב ד"בא הלחתב היה אוה םגנש ,לז דניקסד ם'רהמ ןואגה תובקעב הזב ךרדי) ;ילבולב דיבא היה דש ףוסכ .כ'חאו  ,אנדרוהב ד'בא הלחתב היה לז החמש 'ר ןואגהש (א : םירבד 'ב ונל ררבתנ הלעמל םירומאה םירבדה אצוממו : "קיפל א'לקת תנש דע א"קת תנשמ לילגהו הפד דיבא כ'ג היהו ומוקמ אלממ םייח הייס ברהו .,ו'צי  לילגהו בובל ק'ק הפ .ד'בא היהש טרופפאר | הכ החמש ה'ומ ןואגה וניברו ונירומ ונינודא [ םייח ה"ומ ברה נ'פי : ל'הוב םש ןבאה לע קקחנש ושש בובל ריעב טרופפאר ןהכ םייח היומ ןואגה ונב לש הבצמה :תחסונ כ'ב . דיפ לעו ,ךרדה \
 ב וצפח ריעל אב אלו
 לחתב היהש וטילחהש

 אל תמאבו וויבא תומ רחאל דימ ומוקמ תואלמל אבש ורבסו םש בובלב היה ויבא םוקמ אלממ םייח היומ ברהש םש קקחנש ואר םהש ,םתעמה לינה בובלב .הבצמה תחסונש המודמכו ,הז רבדכ האורב וגש דאמ המ הנחו ,םש בובלב ומוקמב ד באל ליז טרופה ןורכ םייח ה'ומ ןואגה ונב דימ לבקתנ ןישרבעש ריעב החמש 'ר ןואגה תריטפ רחאל יכ ובתכש ונינמז ירפוס תצקל כ'ג יתיגוש עדו :ביזו ,קיפל ח'עת בא "ד רטפנש :ל'צ םש ץשרבעש ריעב ,ל'ז החמש מ'גה תכצ פעו ליז ץיחה תריטפ רחא ץיקה ןמזב ח'עת תנשב השעמ היה הזש כלבו ?יח ץיחה ץואגה םבר דועב םש אסכה לע תבשל בובלל ןילבול ריעמ אבל החמש 'ר ןואגזד תא זיעת תנשכ בובל תדע ישאר ולכקש בושחל לכוי בלה ךיאו .םש בובלב מ'רו דיבא םייחב פיִז ייבצ םכח, ןואגה ןיידע ח"ח ,ק'פל חיעת רייא ח'רד יב דע ךכ רחא םגו העת תנש לכב ירחש ,יק'פל ו'ער בא 'ז רטפנש, | ,םש ןישרבעש רעב ותרובק תבצמ ןבא לע תועטב וילע קקחנ רשאכ זיעת תנשב רטפנ אל לז החמש 7 ןואגהש (ב ,הזב הפי ונויכ אלש ומיבי .חכונל ךיניע הנהו ,הבובל אבל ארקנ םשמו אנדרוהב כ חאו ןלבולב ד'בא ה ונינמז ירפוסמ תצק תעדכ אלש הז לכו וה ךרדה עצמאב רטפנו ,לילגהו בובל ק'קב ד"כא
 םש ר'באל : לבקתנ לז םייח רש םש כ'ג שרופמ ירהש היה כ .

 תנשב

 ,(עודיכ ןילבולב כח
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 יפוי תלילכ

 . ח"עת תנשב דוע רטפנ החמש מ'גה ויבאש עודי רבכו ,א"קת תנשב
 הז דבלמ םגו ,םינש ביכמ רתוי םבהיניב קספה היהש אצמנו ,ל"נכו

 א"קת תנש .דע פית תנשמ ונייה אוהה ןמז ךשמ לכב יכ רבכמ ונעדי
 ןאב רשאכ ,םירחא םיניוצמ םינואנ 'ד םש בובלב אסכה לע ובשי

 םהמ ןורחאהו ,הז רחא הז האלהל םהיתודלותב ונילצא םימושר םלכ
 תנשב רשא ליז ץ"חה ןואגה ןתח אשירמ ביל הירא היומ ןואגה היה
 קית תנשמ ץיקה ןמז עצמאבו ,בובל ק'קב דיבאל לבקתנ ט"צת
 ראוכי רשאכ .םדוטשמא ק'קב ד"יבאל גובל ק'קמ בוש לבקהנ
 ונעדי טרופפאר ןהכ םייח 'ר ןיאגה ןמ םגו -- ,האלהל ויתודלותב

 תונוש .תולהקב ליז .אוה םג הרות ץיברה לינה ןמז ךשמבש כינ
 רפסב ראובמכ) לטיז ק'קב מ רו ד'בא הלחתב היהו ,ןילופ תונידמב
 קלחב םש דועו ,ט'פת תנשמ ב'פ ןמיס רזעה ןבא קלח ולש תיוש

 ךיראהו ,קצולס ק'קב מרלו ד'באל לבקתנ ובשמו ,('א ןמיס מ"וח

 ביל 'ד ןואגה בזע רבכ זאש .,איקת תנש תלחת דע שםש ואסכ לע

 ,םדרטשמא ריעב ושרדמ תיב עבקו בובל ריעה תא לינה .אשירמ
 " קצולפ :ריעמ - לינה ןהכה .םייח טיגה םש  בובלב ומוקמב לבקתנו
 החמש יר ןואגה ויכא םוקמ תא אלמ זאו ,בובל אסכ לע תבשל
 תנשב דוע וילע תבשל םש אסכה כ'ג ןכוה ונעמל רשא לינה

 .רורב הז לכו ,ול התלע ליז םייח מ'גה ונבלו ,ול התלע אלו ,חיעת
 -- :רתומל ךא הזב תוכיראהו ,תמאו

 0 חו. דיספה

 קיקד טירו דיבא בובלמ םייה השמ היומ ןואנה | .גי
 וילנה :בוכל

 שדוק ערזמ ילילגהו בובל קיקד דיבא םייח השמ ה"ומ לודגה ןואגה
 יניע רואמו לארשי לש ןבר ןואגהמ  שדוקב יעיבר וזרבצמ

 ןואגהלו ןילבולמ ם'רהמ ןואגהל דכנו ,אקארקמ ביל הירא היומ הלוגה
 בתכ ךכ ,ץראה לכב םוק אצי רשא םינואנ ראשלו ףירח השמ היומ
 ץמשומאז ק'קד דיבאה ל"ז רעטרהעליגכאה ףסוי ה"ומ ןואגה ודכנ
 קחצי בקעי היומ ןואגה ויבאש םימכח תנשמ ורפסל ותמדקה ףוסב
 דיכאה םייח השמ היומ ןואגה ןב היה ץטשומאז ק'קב דיבא כיג היהש

 קה



 הכ יפוי תלילכ

 קחצי ןורכז רפסה רעשב כיג רבדה הנשנ ןכו  ,לילגחו בוב ק"קד
 םוקמ אלממ ץטשומאז קיקד ד"באה קחצי ה"ומ ןואגה ברה ונב רבחש
 ויבא אפכ לע בשי אוה םג רשא םימכח תנשמ לעב ןואגה ויבא
 השמ היומ ןואגה ןב ץטשומאז ק"דבאה ל ז קחצי בקעי 'ר ןואגה

 : לילגהו בובל קיקד דיבאה ליז םייח
 םייח השמ 'ר ןואגה היה יתמ ונעדי א'ל הנושארה הפקשהב נא

 ,ותואישנ המש גהנ ןמז הזיאבו ,םש בובל ק'קב  דייבא לינה
 רשא המכסה הזיאב וא רפס הזיאב םוקמ םושב ורכז וניצמ אל יב
 בובלב ודובכ םוקמ לעו ונמז לע םשמ תוקחזרהלו ,םיניעל ונל יהי
 ןב .יפמו ונב יפמ קר ונל עדונ אל וויע םשו ומש תא םנ יכ ,םש
 בורב עיא םתח ץטשומאז ק"דבא 'יהש קחצי בקעי מיגה וגב יכ ,ונב-
 ,"ץטשומאז ק"פוחה כז םייח השמ היומ ברהב קחצי םאנו ויתומכסה

 ,(א"יקת אווקלאז סופד) םהרבא תכרב 'סל ויתומכסהב אמגודל האר
 לילגד ןשרד יבצ חנ היומ גיהרזרמ) הרותה לע יבצ תרטע רפסלו
 תנשב םידגמ ירפ לעב ברהמ) םידרו תניג יסלו .(ניכקת תנשב ,בובל
 ,("כקת תנשב שלזיימ לאפר ה"ומ ברהמ) תבש תפסות יפלו (ו'כקתר
 ק"קב ר'בא ויבא ייהש ותמיתחב םוקמ םושב רכז אלו ,םהל המודכו
 ותמדקה ףוסב רכז אוה םימכח תנשמ לעב ןואנה ונב קרו  ,בובל
 נובל קיקב דיבא היזר ליז םייח השמ מ"גה ויבא יבאש םש ורפסל
 ,המואמ ונממ ונעדי אל הז תלוז לבא ,ליעל ונרכזש ומכו  לילגהו
 ןבא חסונ םש קיתעה ילוא יכ שדוק תבצמ רפסב םג יתשפח גושו
 לבא וונמזו ומוקמ לע רוא ץיפהל  ונידיב לקנה .אופא "יהיו .ותבצמ
 ,ךרדה תא ונילע םקע דוע ,ונממ זמר םוש רכז אלל אוה םגש דבלמ
 לע תבשל הזה ןואגהל םולכ חינה אלש דע העשה תא ונל קחדו

 < ףד ד'ח) שדוק תבצמב יכ ,טק ןמז ףא םש בובלב תונברה וסכ <
 תנשב ףירח ם'רהמ ןואגה תריטפ רחאל יכ םש הנמו בשח (ב'ע ז"ט
 תנשב רטפנו יזנכשא ץריה ילתפנ מ'גה ונתח ומוקמב לבקתנ ב'פת
 תעב אב רשא ייבצ םכח. לעב ןואגה ומוקמב לבקתנ וירחאו ,ביעת
 תנשב רטפנו ,םש בובלב תונברה אסכ לע בשיו םדרטשמאמ איהה
 עסנ בושו ,םש דיבאל עשוהי ינפ לעב ןואנה וירחא לכקתנו ,ח'עת
 תבצמ לעב רייתכע ,תונברה אסב לע בש תבשל ןילרב קיקל םשמ

 < ץוק 14



 עשוהי ינפ לעב תעיסנ רחאל יכ ,האלהל דוע בושחנ ונחנאו .שדוק
 הדוהי היומ ןואגה םש בובלב ד'כאל ומוקמב דימ לבקתרנ ןילרבל
 = וטיצת תנשל ביבס דע םש ותואישנ גהנ אוהו ;אגנוטיא - ביל

 ספדנש הרותה לע לאומש תיב 'ס לע ויצת תנשב המכסהב אב אוהו

 םש ב ד"נאל לבקתנ ותריטפ ירחאו ,טיצת תנשב אווקלאזב

 וניבר ןב אקארקמ לואש היומ ןואגהב) אשירמ ביל הירא היומ 5

 אנולג ק רי פיצה תנשב  היחש (ל'צז לשעה הייומ  לודגה
 בשי רככ ק'ת תנשבו םש בובלב ד"באל לבקתנ איהה הנשבו ,יתבר
 ירחא) ,םדרטשמא ק'קב ד'באל לבקתנ הנשה התואבו ,םש ואסכ לע
 ,(השודקה ץראל ,אקארקמ רזעלא היומ םשד ד"באה ןואגה םשמ עסנש
 לד טרופפאר ןהכ םייח .יר ןואגה םש דיבאל ומוקמב לבקתנ בובלבו
 לכו ,עדונכ אילקת תנש דע א'קת תנשמ םש ותואישנ גהנ אוהו
 רוד רוד לכ לע תוחוקפ ויניע רשא רקוחו ןייעמ לכל עודיו יולג הז
 ארוק לכ אופא לאשי קדצב אלה הזה ןוזחה לכ ירחאו ,וישרודו
 ,םש בובלב דיבא לינה םבייח השמ 'ר ןואגה םג היה יתמ ליבשמ

 -- +?ותואישנ גהנ ןמז הזיאבו

 בובלב דייבא 'יהש ונמז םידקהל רשפא ןיידעד ךבבלב בושחת ילְואו
 ו םירהמ ןואגה תונמתה ינפל דוע םיתנש וא הנש םש

 3 ןואגה תעיסנ רחאל הימת וא ד'מת תנשב הז היהו םש ריבאל
 ,ןילנול ק"קב תונברה אסכ לע תכשל ,בובלמ שקדנעמ הירכז 'ר שריה
 םלואו 2 ח'מר ןואגה תריטפ ירחא םש ריבאל הנמתנ תה ם"רהמו
 עוחי רכדהש דכלמד ,ללכ תעדה לע תולעהל רשפא יא הז רבד
 ְּ שריה יר תעיסנ ירחא דימ םש בובלב ד"באל הנמתנ ףירח ם"רהמד

 [ ירהד ןמזה תוכירא רצמ ורמאל רבדה השק תאז דוע ,ןילבולל לנה
 " אוהו ל'ז םייח השמ 'ר לש ונב תא םיאצומ ונא הנש םינומש רחאל

 םתוחו .כתוכו ץטשומאז קיקב ואסכ לע בשוי קחצי בקעי ה"ומ ג"הרה
 [ לאפר מינהל תכש תפסות 'פ לע ותמכסה ויכקת תנשב זומתב ו'טב
 ףשא ןמזה תמדקה םע הז םיכסי ךיאו | - ונרכז רשאכ שלזיימ
 דאמ הכורק הרעשהה דיע יל הארנ ןכלו --יל'ז ןואגה ויבאל ונלבגה
 םש נובל אסכ לע בשי אוהש ליז ח'מר ןואגה לש ונמז .ליבגהל
 יר ןואגה תריטפ ירחא םגו) ,"יבצ םכח. לעב ןואגה תריטפ ירחא

 החמש



 וק יפי תללכ 0000000 ,

 םאב רטפנו םש בובלב דיבאל וירחא לבקתנש טרופפאר ןהכ הח
 השמ 'ר ןואגה םש היהו ,א'פנר וא פ'זר תרנשל ביבס-התיה תאו = ,עשוהי ינפ לעב ןואגה תונמתה םרוקו .(עדונכ ןישרבעש ריעב ך
 .םוצמצב ותאישנ ןמז ךשמ ליבגהל לכונ אלו ,טק ןמז דיבא לו

 שדוח קר ילוא וא ,םיתנש וא תחא הנש םש אסכה לע בשי ילו
 םש דיבאל ומוקמב לבקתנו ,ומלועל ךלהו רטפנו ,םישדח 'ב וא
 כקעי מ'גה ונב לש ןמזה םע ראמ םיכסי הזו ,עשוהי ינפ לעב

 2 -- : ל'נכו ויכקת תנשב יח היהש ץמשומאז ק'קד ד'באזד קחשי
0 

 ונאצמא ילוא ,הז חמר ןואגה ירחא רותלו שפחל םירפסב יתונינ 0 4 %
 הז האר הנהו ,ונמז לע כ"ג םשמ ןנובתאו ,םיקמ ה"אב =

 ורבחמו ;ט'עת תנשב ספדנש הרותה לע יכדומ רמאמ 'פב ית
 ןיב םשו ,ירבאד ק"דבאה בובלמ .ביל .הרוהי ה'ומב יכדרמ מיי

 ומיכסה רשא רודה ילודג יגשמ תומכסה 'ב כ'ג ספדנ םינואגה
 םותחה לע ואבו ,סופדה תיבל לינה 'פה איבהל רבחמה ןב םע םח

 ביל הרוהי זריומ ןואגהמ ןושארה ,דחא םויבו רחא הנשב םהי
 טיעת רדא גיכ םויב םותחה לע אבו ,בובל ק'קד אתביתמ שי יול

 הנוח ליגס רזעילא ה'ומ ג'הואמה א"אלב ביל הדוהי 'קה םואנ,
 ןיצקה ןב זםייח השמ היומ ןואגהמ ינשהו ,(5 "ו'צי בובל ק"]

 אבו ,בושמאלז קיקל פיצמו ינראמק קיקד ד"באה ל'ז רזעל
 םייח השמ 'קה םאנ, קיפל ט'עת רדא ג"כ םויב םש םותחה ל

 ינראמק ק'קב הנוח  ,בובלמ רזעלא ?ר'ומ םבסרופמה ןצקה חו
 פיצמו --
 סנכסס כ"ג סט סלותס לע יכררע רפלפ רפסנ .סננוכ 5:0 לע סעפת
 לכלע ןיכ .סס כוכלכ סיס 5יסס םעכ יכ ,נוככ ק'קד ר'נס ךוסנסצ
 ךייב6 סיסש ,"י35 סכס, ןולנס תוע ילסל ט"עפ סנכ ססעע סיס סוד

 כס .דייכפ סכסנ .כ'כ לנקפכ .טלו = ,ק"עס ריי סייד '3 .סויכ לטפי
 ל'גס לנסעס ןנ קקמ סז לוכענו ,ליסס תעכ סט יונפ לסכס סיסו ,ועו

 ,סש ףסניפנ םיל .סיסש .דלכ יוטס כיכ .סדוסי 2 ןולנס ןע קל ספ סנכסס
 דיינלל ןכ .סג כ"ס לנקפכ לס5 סנכוטיל יוכס לילכסע ועלע לוס סזס
 ספכמ לסלכ | ,ןיללכל | כונכפ | עמוס* יכפ לע תעיקנ ילסל סס
 ; לכס ויתודכוסכ /-

 לכו



 יפוי תלילכ

 ןיאנה אוה הזש דאמ יניעב בורקו .כיע ,"בושמאלז קיקל פ'צמו
 לכקתנ הארנה יפל אוה אוהו םישקבמ ונחנא ותוא רשא ומצעב
 ₪ בינ הארנו ,לילגהו בובל ק"קב מ"רו ד"בא  תויהל -אוהה ןמזל
 תנש םרטב רוע בובל לק ילודגמו יללוריגמ היהש םש ותמכסה
 , אוהש וריע םש םג רכזש םש ותמיתחמ הארנ ןכו ,םש ד'באל
 איפת וא פ"ת תנשל ביבס הז היהש ליעל ונמז ונלבגה רבכו
 ל ילוא יכ .ליבגהל ונידיב ןיא םוצמצב םש ותואישנ ןמז ךשמ
 " רצוקכ רמפנו ,דחא שדוח וא תחא הנש קר המש ותואישנ
 כו ,םש ד'באל עשוהי ינפ לעב וניבר ומוקמב כיחא לבקתנו
 הוב ונרעישש ומכ  םינווכמ םירברהש התעמ האור ךנהו ליעל

 -0 : הזב ידו ןמזה יפלו םוקמה
 ונבמ ונערי רבכ ,וידכנו וינינו וינבמ ויתודלותל עגונש המ

 ,מ'רו ך"בא חרוז היה ותרות רוא רשא קחצי בקעי 'ר
 ןורתכו ןמזה ראפ ,ורודב םפרופמ ןואג היה אוהו ,ץטשומאז
 תמ ויהו ,ותמכח עומשל וחתפל םימיכשמ ויה רודה ילודגמ
 ת ףסוי היומ ןואגה ומכ ,ותמכסה ויז םעונ םע םהירפס תא ראפל
 שלזיימ לאפר היומ ןואגהו .םידרו תניג ורפסב םידגמ ירפ לעב
 ! הרות ןיסכנ ריתע היה םג ,םהב אצויכ דועו ,תבש תפסות
 ריב ה ברה היה אתולג שיר יבד אנתח היה יכ ,דחא םוקמב
 וה םנרפ היהש ןילבולמ שמייח יבר םהרבא ה"ומ לארשיב .ריגנו
  ה"ומ םסרופמה ןואגנה ?ש ויבא אוהו) ןילופ תוצרא עבראד
 קעה . תוחול רפסב רכזגה ,לילגהו ןילבול ק"קד דיבא היהש ה'הללז
 ןנאכו הכלהכ םישורח הברה כיג שדיחו ,הבישיב בשויו ןקז היהו
 9 ןכ ונכ רבחש וםימכה תנשמ 'סב וספדנ וישודחמ ;רצקו
 מו .אילקת תנשל ביבס וימע לא ףסאנו ,האלהל ראובי רשאכ
 נב שלשו דחא ןב וירחא היגרו ,םש ץטשומאז קיקב דובכ
 ,'ו םשכ ארקנ "הש ףירח ףסוי היומ עדונה ןואגה .היה
 :הבהאו עדמה רפס לע םימכח תנשמ ס'חמהעב רעטרהעליגכאה
 :הולג  ופוסבו .וקיפל ןיקת תנשב בובלב רואל ואיצוה רשא ,ליז
 דו יביבר ירכג אתלתמ םישודח ללוכה ,ישלושמה טוח. סרטנוק כי
 2 ול רועו ,האלהל ףהמ רבדנ רשא םילודגה וינב ינשו ונתח

 =, תותוא



 זק יפי תללכ

 ראשנ אוהו ל"גה םימכח תנשמ ורפסמ ב'ח אוהו ,'םידעומל תותוא
 בקעי מ"גה לש ויתונב שלשו -- והכ דע סופדל אב אלו םיב
 םייח ה'ומ ןואגה תשא התיה היח תרמ הריבגה הנושארה לינה

 ,ינוואר ק'קד דיבא ןואכה : ברה תשא התיה רתפא תרמ 1 דרי
 רזעלא ה"ומ ןואגה ברה תשא התיה הפדה 'תרמ הריבגה תישיל

 מ"ופ אדנל יולה ףסוי ה"ומ ריבגה ברה ןב)  ןיברומ קידבא" אדנ
 ל'ז שפנ יחונ ויתובא תורבקב - דובכ ותחונמו * ,(אקאה

 : אטפא קיקב 0

 האישג יבד אנתה היה םימכח תנשמ לעב לינה ףסוי .ה'ומ
 יחא ודוד תב 'הרפיצ תרמ הריבגה תא השאל ול הקל יצי
 "ה וימולע ימיבו .- ןילבול ק"דבאה | ל"ז .םבייח המ 0
 ןקז .יכ יהיו ,ידארב קיקל ךומסה א לפמאי ק"קב דיבא ליז -

 ארק ל םוי בורק יכ אריו ,ץטשומאז קיקב ליז ואנה
 אל יכ ,והיציו ,וירחא ואסכ םוקמ תואלמל וילא 4 יב  ,ףסויל ג

 תולהקב ראפ ןהכל והוארקי םא םגו ,וימי לכ ץמשומאז ריעה
 ק'קב .ואסכ - ראשי קר ,ךלי - לארשיב תודבכנו תולודג
 תריטפ רחאל ךימ יכ יבא ו וצ רשא .לככ ףסוי שעיו .,םש '/ש)
 ץטשומאז ק"קב מרו דיבא היהו ,וירחא ואסכ לע 'אוה בש
 לכב ומש םסרפתנ רשאכ אוהה ןמזה ךשמבו ,םינש ה"ל .ךש
 קיקב מירו ד"בא  תויהל המדרטשמא אבל ן'קת תנשב ארקנ

 וטפנש לז לואש ה'ומ ד'באה .ןואנה תימ רחאל) .םש ם
 תנשב כ"הא םגו ,םש תכלל הבא אלו +קיפל ן'קתר זומת

 תומ רחאל) לילגהו הפ דייבא תויהל אק ארקל אבק ביג: אד .
 ,(קיפל ט"נקת ןויס א"י ,הפ רטפנש ליז ולה ק קחצי היומ די'באה
 םש ץמשומאזב ואסכ לע ראשנו ,תאזה הר ושמה םג וילע לבק

 -- :ק"פל זיסקת ןפינ ח"רב הבוט הבישב רטפנו

 הדלוג םלואו ,המכחכו הרותב םילודג םינב ינש 'אוה .םג דלוי ססויל
 תשא .התיהש אלגייפ תרמ הריבגה איהו ,הלחתב תב םג ול

 היהש ליז אגולג ץירהמ הלוגה רואמ ןואגה ןב השמ ה"ומ ןואנ]
 ד"'בא --



 | יפוו תלילכ

 = .תראפתי תיוש ם"חמהעב יקעביזנאוו .גרובמה ,אנומלא תולהק 'גב דיבא
 :סרטנוקב ארבסבו לופלפב הרות ישודח ל'ז השמ 'ר ברהמ םפדנו ,ייבצ
 כ דייבא היה וימולע ימיבו ,םימכח תנשמ רפפ ףוסב שלושמה טוח
 בשו ןקז םש רטפנו ,ידארב ק'קב ותבישי עבק וימי ףוסבו בושמאט
 !םהרבא  היומ ג'הרה היה ונבו ,קיפל טירת תנשב םינש דיפ ןב םימי
 [  קיקב דיבא ופרוח יפיב סו וברהב בקעי 'ר ארקנ היהש  בקעי
 היומ ג'הרה יבא אוהו ,ידארכ ק'קב ודובכ ןכשמ היה כיחאו ,ץיוושיט

 -- :הזב ידו ,בושבורה קידבאה רעטרהעליג ףסוי
 היוומ ג"הרה היה ןושארה :םימכח תנשמ לעב ןואגה ףפוי ינב ינשו

 ,ינראט ק"קד ר"באה ליז קחצי ה"ומ ג'הרה ןתח היהש םייח
 .ןתח היה אוהו ,קחצי ןורכז סיחמהעב קהצי ה"ומ גיהרה היה ינשהו
 תורנל יולה רזעלא  היומ גיהרהה תשא הסדה תרמ הריבגה ותדוד
 ךח היה לינה םייח היומ ברה הנהו -- % ה ו ק"'קר ד"באה
 ריבאל לבקתנ םינש טיי ןבכ ותויהב וימולע ימיב דועו  ,הילע ינבמ
 רזח כ"ה ובושבורה 'קיקב ד"באל לבקתנ שמ יצווארטסוא ק"קב
 המוח תיב ול היה םש יכ ,ויתובא תרוגמ ריעב ץטשומאז קיקל בשו
 .תמחלמ י"ע המש ריעה הברחנ רשאכ ןמזה ךשמב ךא ,תויפלתל יונב
 לבקתנו ותיב ינב לכו ומא םע םשמ עפנ ,ףרשנ ותיב םגו םיתפרצה
 [ םואתפ יכ ,םש םימיזר ול וכרא אל לבא ,ץיוואבארג ק'קב דיבאל
 | ,קיפל טיסקת רדא ד"כ םויב הפגמב םש רטפנו ןידה תדמ וב העגפ
 אלנייפ תימ תינברה ותשא םג וירחאו ,םיעבראה תנשל עיגה אל אוהו
 ןואגה תשא הרפיצ תרמ תינכרה הנקזה ומא םגו ,ינראט ק"קד ברה תב
 רדא שדח אוה רחא הריב הפגמב ותמ ןתשלש םימכח תנשמ לעב

- 

1 
 ש-
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 ,"רשא ריחי ןכ קר ול ראשנ אלו ,הפגמב זא ותמ וינב סגו ,טיסקת
 ןורכז לעב ק'ז קחצי ה"ומ ג'הרה ודוד תיבב ץטשומאז קיקב לדגתנ
 יכ אקארק קיק 5 ,ל'ז בקעי השמ היומ דיגנה ברה אוהו ,קחצי
 - ,ק"הפמ לז רכה ליצעג םוקילא היומ ןנבר ריקומ ריבגה ןתח 'יה
 = ק"קב דיבא היהש אקארקמ ליצעג םוקילא היומ גיחרהל דכנ היהש)
 סקנפב ראובמכ חייקת תנשב הפ רטפנו אקארק הפ ר'ברו בוקאר
 ותודליכ שריח רשאמ ליז םייח ה'ומ ג"הרה ישודחמ הנהו ,(הפ ק"חה
 םימכח תנשמ רפס ףוסב ."שלושמה טוח, סרטנוקב סופדב ואב רבכ

 ינינעב
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 ףוסב כ"ג וישודיחמ תצק ספדנ דועו ,ןירוסיאב ןמאנ דחא | רע- ינינע

 רובח כ"ג םיבותכב וירחא חינה הז לכ רבלמ ךא ,א'ח קחצי ןורכז יס
 תעכ אוהו ,ס"שה תויגוס הכרה לע םיאלפנ םישודח ללומה לודג

 --:אקארק קיק הפ ליינה ליז בקעי השמ 'ר ברה ונב ישרש די תו

 קחצי .ה"ומ  :יהרה אוהו ,םימכח תנשמ לעב ןואגה לש ינשה וג
 ותדוד תב הקבר תא ותחקב םימיל ריעצ היה אוה הנה לז =
 ותואו ;הלודגבו הרותב הלעמל הלעו לרנכמ השאל הסדה תרמ הריבנ

 סופדב וישודחמ כיג איבהו ,ול היה םינוקז ןב יכ לז ןואגה בא בהא
 רבח ןמזה ךשמבו ,םימכח תנשמ ורפס ףוסב שלושמה טוח םרטנוק
 ללוכה יקחצי ןורכז ומש וארקב דחוימ רובה ןכ םג לז קחצי 'ר בד
 ואיבהו ,תולגמ שמחו הרותה לע ביחו ת"וש לע אח ו

 ירחאו ,אמלעח ק'קב ד'כא היה  וימולע ימיבו  ,סופדה .תיבל ומצב =
 ץטשומאז .ק"קב דיכא = תויהל ומוקמ תואלמל לבקתנ ליז ויבא .תומ"

 ' ראובמכ ןנבר ןינתחו תונב םא יכ= םינב ול "יה אל אוהו ,(3 ₪
 ותחונמו קיפל היפקת תנשב וימע לא ףסאנו ,םש ורפס תמדקהב

 : םש ץטשומאז קייקב ויתובא תורבקב דובכ

 ,טש קסל* ןוככז ולפסכ וסעדקסכ ועלע3 ל": ג"ככס לפיס סז לכו(
 ,יתלסכ ידכ יכלו יכיע יסלכ סעדכ םעע, :סכלס סילכדכ סש כתכש "7"

 ,/5 .לזועכ .סיסו .,ילוקכ ענט וינפכנו = ,סננלכ 'ר םלותכ  ,סנינו סעד ינלמפ =
 סעכעס ריעב | ,ינעס סכועלו בללו ,יכלק 5 סינגס סנו ,סיסודס סעכ יתסדסו |
 הקוכעכ ךכסו | ,יכוע 235 ינור5 ,יתכפפס לפכ יכ ,יתרעע לכ טעפו .,סללו עס |

 ,סכו3 0 גקנ סנט סיסלסו סטעקכו ,קלקתכ ןמס5 סוקנלכ ,סלכל .
 ,יכוכטע לודגס .ולתכנו | ,ילוניפס לוסעס ועוקננו ,סלפועעק ןטסוע6ז
 ופני 5 סיקסכנס ופפל יכפלו ,סלועלו 325 יכועס ,סלוכקל וסוכילופ ם

 יס תל ופנקסכ ,ססיתונל וסע סכו ,ודככ וככ יפלכ ,ודונכ לםכ 95 ,סילספ =
 פ'כע *ססיתונעכלכ סוכש .סשפכ .סולס ייסיו- ,סכנעפ 'ד סלטי ,ססימע 308

 .ליכס :נייסלס :



 = יפוי תלילכ

 = אקארקמ עשוהי 2% היומ לודנה ןואגה וניבר תודלות .די
 קרל 5 קב מ"רו דיבא היהש .עשוהי ינפ ישודח לעב

 ובכ ותחונמ םשו ,ןיימד טרופקנא רפ ,ץימ ,ןילרב

 "רש לודנה ןואגה ,אקארק הפ 6 ,הריציל מית םיפלא 'ה תנשב
 . םיבהה תא הכיו הכז רשא עשוהי בקעי ה"ומ ,הרותה

 = ,'עשוהי ינפ, ירפס יקלח 'ד * ,םיריפסכ םיריאמה | ,םירקיה  וירובחב
 - | תוצופת לכב הבהאב ולבקתנ רשא ,םירדס 'ד לע םיאלפנ םישוֶדח
 - היומ הוצמו .דיננ  לודגה ברה היקד ויבא ,הזה םויה דעו זאמ לארשי
 : ,ותנמוא התיה ותרותו ,ותיבב רשועו ןוה ול היה רשא ליז שריה ינצ
 ויבר. לש ובר) ףירח עשוהי וניבר לש ותב זרב התיה הריבגה ומאו
 - "שיר  היהש ,עשוהי ינפ ת"ושו. המלש יניגמ ם"חמהעב (ליז ך"שה
 .  וארק המהו -- ,קיפל ח"ת תנשב בא ז"כ רטפנו אקארק הפ אתביתמ
 . - 8 עשוהי 'ר וגה םנקז םשכ * ,יעשוהי, םשב כינ .רלזה םנב תא
 "= םוקמ לכבו ,בקעי םש כג ול ףסותינ ןמזה ךשמב ךא ,המלש יניגמ
 ! 'דוע ותויהב ותודלי ימיבו ,יאקארקמ עשוהי בקעי באג. עיא םתח
 = הפמ בומ הקל חקלו ,םירקיה ויתובא תיבב ךנחתנ | גונעו ךר םלע
 | ?לודנו ימכה יכרב לע .המכחבו הרזתב הפ לדנתנ הכּו ,םירומו םירוה
 פינ ויהש האשנהו המרה ותחפשממ הילע ינב ראש תרכחב ,ונריע
 . /וחקש רשא | ,ונקז המלש יניגמ .לעב י'רהמ ןואגה לש | ידכנו ינינמ
 . "רשא דע הלודג הדיקשבו ןויעב םיקסופהו רומלתה = תותלד לע הפ
 ב ! האשנ רשא הלאו ,זררותה ירידאו רודה ילודגל ושענ ןמזה ךשמב
 - : ,תוארוה ירומלו ןידמ לע םיבשוי תויהל כ'חא ולבקתנ תל הפ
 "  דיכאל ולכקתנ יכ הזמ ועסנ םהמ הברהו ,ונריעב הפ הבר אניד יבב
 . םיבותכב ואב המהו ,לארשיב הרות ץיברהל תורחא תוקהקב טירלו
 < םלע דוע ותויהב עשו והי וניברו ,(5 םינוש תומוקמב הפד להקה יסקנפב

 . .* ןסק

. / 

 2 ,,רבכמ יתכסכ רשפ סעלס יכיגע לעכ יייכסע  וכינכ ןולגס תרודלותבו (5
 כ < סלידנגו סלותכ סש יסכל ויס לשס וידככו ויכיכ לכ סס יתנסק

 : ךרולס יפכ ססע סזיפ קכ סכלקנ .סוסק5 ספו ,ןוקקל ןג;ז דע לוד לסל רוד

 ןוטלכס ,סילודג סיככ ספלס וכ ויס םייגע לעכ יייכסנ וכיכרפ יכ ער : ,וככיכעכ

 קיס



 טק יפוי .תלילכ ₪ 0

 ןואגה ברה ןקזה ודוד אוה השמ ינפ תא הפ האו ,םיכחו קיני
 הלודגו הרות ול היה רשא ליז ש'גמ לעב יירהמ ןואגהב השמ ה"

 אקארק הפ ןושאר ןייד .כ'ג .היהו ,ןנבר ןינתרחו ןינב םג ,דחא םוקמב
 כיג לבקתנו ,ק"פל ח"מת תנש דע חית תנשמ הנש םיעברא ךרע

 תמחמ לבקל הצר אלו ,תובושחו תולודג תוילהק המכב ד'בא תוי
 ותונתונע . -

 לפוי  לקפלק ספ דיכ םללו ץייד  סיסס ל" ססע ס"ונ ןופנס - 2

 ,(ספ ק"סס םקנפ) ,ק"פל ס"ס .רייל "כ סויב ספ רטפנו סנס ס

 סעעפלסק קיקכ ילו דיכל סיסס כ"ז סייס סיוע ןולגס 320 סיס ינסס |
 תכשכ לטפנו סלופס לע סירס 35 רפס לע סעכססנ 03 "כמ תנש ₪ וקנו

 סלוסי  ס"וע  נ"סלס סיס יסיכסס וככו ,(לימ ןפיס ליס םדוק תנלמ)
 ספכע .ד"כ "ו .סוי3 סיכס רכוק3 לטפכו ו וכיככ5 .סינוקז ן3. 'יסש
 ןכיככ 3 ליכס ססע ס"ופ נ"סכס לש וערזעו ,(ספ קיסס שקנפ) ק"

 סויכ וייסכ דוע ספ לטפכ ליז יכרכפ ס"וע כרס וכ לכ" וככ טרול ןפ
 עקוס* סיוע .גיסלס סקו סינטק .סינכ יכנס וירק6 םינסו .,קיפל ד"כמ-
 סקינס י:6  סכקז יכרכ לע ספ ולדנתכ ססו ,ןעג סוקילס ס"וע |

 סוקיכס .ס"וע גיטלסו ,ופיככ לעועו ןוס וכ סיס קס ליכת סשע ס"וע ג
 ןכסע סוקפ  ןכזופ ק"ק3 ופניסי ענקו ויפולע יפי  ונדוע ספע ע

 סע לנקתנו | ,נ"גס ק"קד יופ- ל"ז שלכ ססל36 סיוע | יכנסו םלקס ויעח
 דרטסעל סופד> לולכ לילוס ס"עת תכסנו ,ןכזופ ק"קכ סכישי לגז ]

 ונקז ינלע ססיכט עשוסי ינפ ס"וס לפס סנ כ"מלו | ,סנלש .יניגפ
 כמ .ו5 ריס שיגפ .לעכ .ונינכלו -- ,(סס ותעדקסכ סזע  ספכו) 0

 ססכפ ס"וע  דינכס ככס תשל פיס קנוטללס  ,םוכידעו תוליכג תוכ
 סקכפ3 רפונעכ ל"ז ןולנכ ונתוס ייקכ רוע ספ ליצס ירכככמ "5 8
 סעודעכו) ,ספ ק"סס סקנפנ ם"עכ ד"כמ יכספ 'ז סֶכטפכ '0יסו ,ספ
 -/(עפוס* יכפ יסודק לעכ כ"ז עטוסי 3קעי וכיבל לט ופכקז וע ספיס
 ק"ק ספ :גיסכנו םפכ .ל"גס ססכב6 סיוע ריכגס ככס םם6  ספיס .סינטס |
 ס'ס סליסנ יכד סכתס) לינכ לפועס ס"וע ןולנס סיס וככו ,סכידעסו קו

 לדגתכ .לוסו (לודג ןיכופ םכידעו ןכזופ קיידדלס לז קסלי סיוע לנוקפס ןולג

 םוטירזעפ .קיקכ "לכו רייבלכ לכקפכו 0 סלוסכ 5"ז .לינגס וי36 יב ספ
 סעכססכ לכ כיסס תכנס תלסתכו לילגסו 5םיכ קייקכ מייככו ד"כלכ לנקפנ סעע|

 וכיבכפ .ספכס יכיגמ לפס לע ,נומסרע* ריכיכ ןילופ 5"דד דעוס :יכו
 ןולגס : 4



 יפוי תלילכ

 = .תליפנ תעב יר ףא ןורח םויִב וגרהנ םלכ ליז ץ"כ לירעמש היומ ברה
 = תמדקהב םגו ,שדוק תבצמ רפסב לכה ראובמכ ,םש בובלב םיתבה
 = ירסחמ כ'ג וניבר רפסי םשו ,םישנ רדסל ."עשוהי ינפו ורפסל וניבר
 - רשא ורדנמ םגו ,יסנ ךרדב וליצה יכ ,אילפהל דע ומע השע רשא 'ד
 | םגו .המדאה יקמעמב הכיפהה ךותב אוה םג ותויהב ותרצ תעב רדג
 רש  ,עשוהי ינפ  רקיה ורפס רבחל .אבש ךיא .םירבד ילונלג לכ
 ארכסבו ןויעה קמועב ליעומהו בוטה שדחה .דומלב םימכח יניע ריאה
 "  םויה דע זא ינמ ורואל ןיכלוה לארשי לכו ,הרוער לש ותמאל הרשי
 . רבדב יתרדנו הבוחל ילע יתלבק הנהו, ,ותמדקהב םש ונושל הזו ,הזה
 ! ולש | ,בובל ק קב ק'פל ג'סת תנש וילסכ 'ג םוי יתרצ םויב רודנה
 < גלוקל םיבישקמה םידימלתו  םירבח םע  ,ילכיהב  ןנערו יתיבב יתייה
 = ;םידי הב ולח אל עגר ומכ הכופהה לגל ריעמ התיה םיאתפ עתפו
 "  הארמו ,קלהל האצי רשא הרעבה לוק םא יכ ,ונעמש אל הועז לוקו
 המכ י"ע ונינולחבו וניתונמראב הלע רשא תחקלתמהו הלודגה 0
 דע שא תפרשל .היהש ,הפוש קבא םיאלמ תוארונו  תולודג תויבח
 דע קרמוח תורוצבו םילודג םיתב המכ ,םתרוגטמ םיתבה וסרהנש
 הששכ וגרהנו ןהב דוסיה דע ורע ורע רפעלל דע  ולפשוה ,םבימשל
 :יתיב ירגמ ןכ םג םיללחה ךותבו ,לארשימ םישודק תושפנ םישלשו
 = תבח תרצל כ'ג עינהש רע המא יבאו המאו ע'ג הנושארה יתשא וז
 | יכנא םגו ,תאש רתיב ילע הביבחו המאל התיה תחא הנטקזר יתב
 [ הלוצמ יקטעב יתאבו אתקימע אריבל המר ארגיאמ םיליפנה ןמ יתייה
 -"םילג ילכה אשמ דבוכ תמחמ שבכמה ךותבכ שממ תיתחתה ץואב
 בשה ינונתנ אלו דבה תיב תרוקמ רתוי וניתב תורוקו ילע ולפנש

 | יתדקפ ,הכלא ימי ימדב :יתרזגנ יתרמא ,יתושרב םניא ירבאו ,יחור
 וולש יתייה ארייתמו דלח יבשוי םע דוע םדא טיבא אל .,יתונש רתי
 [ ערהל םיקלא יננתנ אל ילע 'ד תלמחב םנמא ,'וכו ירבק יתיב השעי
 | לוק ףעזמ רפז טקשש רחא העש עיבר וא שילש ךרע ומכו  ידמע
 0 תרמא זא ,קפס ידיל תושפנ תנכס יאדו ללכמ יתאצי רבכו . ,תלופמה
 - " תזה םוקמה ןמ ינאיצוי" ידמע םיקלא 'יהי םא ,לגה ךותב ינדוע
 [/ .  ענמא אל הב לש תוברהל ןמאנ תיב יל הנביו .,םולשל
 [ | םישה תויגוסב ןויעהה יתלד לע ךוקשלו שררמה תיב ילתוכמ ימצע
 |[ הזבו ,דחא ןינעב הברה תיניל ףא הכלה לש הקמועב ןוללו םיקסופהו

 הקשח

= 



 ו ל ו

 איק יפוי תלילכ

 חונמה ןואנה אתבר ימא יבא היה יתובא תובקעב ךליל ישפנ הקשח
 ק"קד ט"רו דיבאה יברקב ומש רשא  ,ליצז עשוהי היומ .םסרופמה
 ולז י"שר לע 'סותה תוישוק בשיל המלש יניגמ רפס .רבחש ,אקארק
 ורואל וגיכז אל ןיידע איהה תעבו ,אמיתב יסותה ןיחינמש המ בשילו
 הבאת ןזוא עמשמל ונל ורפס וניתוכא רשאמ קר לינה רפסה לש
 יבלב םירבדה רבדל הלכא םרט ינא ,ויכרדב ינא םג תכלל ישפנ
 שממ ליבש ןימכ םידומעה ןיב םיכלהמ יל ןתנו יינע לוקב 'ד עמש
 יתעדי זא ,יב היה אל 'לבחו ,ענפ ילב 0 יתאציו .יל השע

 האלהו זאמו ,ןיליצמ ןיאש םוקמב שממ רבדה היה 'ד תאמ יכ הנמאנ
 תוינוסב הכללה רבדב ידומל רקיע אהיש יבל לא םיפבדה יתמש

 שורדה ינינעב רבד םוש בתכה לע תולעהל אלשו  ,םיקסופהו ס"שה
 םיתעל אל םא תמאה דומל זכוממ םיקוחר םה 7 ראש יכ
 י"שריפו ארמגה תויגוסב רבד םוש יל שדחתנש ןמז לכ קר  ,םיקוחר
 יפל תותימאב דומל דצ לע אוהש יניעב הטונ רברה היהו .'פותו
 תונורכזה רפסב בותכל ברקאו רחבא התוא וניתוברו = ונינומדק .ךרד
 עישוי  בקעי םאנ שאמ לצומ דיא איירבח .ןמד אריעז ד"כה וכו
 ותמדקהב ל'ז וניבר ליכע ייח'הללז שריה יבצ היומ א"אלב אקארקמ
 בקעי ריבאל רדנ רשא ורדנ תא םלשל ןואגה רחא אל הנהו םש
 :הביחרהלו הלידגהל הרותה זועמב קיזחה וחכ יצמאמ לכבו ,ותרצ .תעב
 םידימלת דימעהלו לארשיב הרות ץיברהל הישות לידגהו הצע אילפה
 םילודג םיבר םירפס רבח םג 7 ינב לכ לש ןבר היהו הברה
 יעשוהי ינפ, יקלח 'ד [בהו םופדה רואל ואצי םתצק רשא םכידבכנו

 םיבותכב וראשנ םתצקו ,הלוגה תוצופת לכב ולבקתנו וטשפתנ רשא
 םלכ ואוביו ,הזה םויה דע המואמ םהמ עדונ אלו הרואל ואצי אלו

 -- +ונירבד ךשמה ךותב האלהל םימושר

 יכ בובל ריעמ הרות לש ולהא תא וניבר קיתעה ןמזה ךשמב הנה
 התמרה ותבישי לבא ,הנטק ריע ,אקסיל ק'קב ר"באל לבקתנ

 םיבושחו םילודג םידימלת 5% ואבו וצכקנ יכ דאמ הלודג םש התיה"

 ץיברה םש בובלבו ,עשוהי ינייעממ םייח םימ בואשל ץרא יוצק לכמ
 ה"ומ ןואגהב אגנוטיא ל*גס ביל הרוהי ה"ומ ןואגה לארשיב הרות זא
 שיר רותב בש בובלב איהה תעב בשי אוהו ,ל'ז יולה רזעילא
 לע יכדרמ רמאמ רפס לע המכסהב םש אב טיעת תנשבו ,אתביתמ

 הרותה
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 יפוי תלילכ

 לילגהו .בובל ק'קב ד"באל כיג םש לבקתנ ןורחא ןמזבו ,הרותה
 : הממורה החפשמה יבא אוהו) ,הייא ויתודלותב האלהל ראובי רשאכ
 ונינמזב סג .הלודנבו הרותב הלעמה םורב סנל תדמועה "אגנוטיא תיבו
 רודה תפומ עדונה ןואגה לש ונקז יבא אוה יכ ,םש בובל ק'קב הז
 רטאמ תיושו םיה ישרפמ ם'חמהעב לייצז אגנוטיא ל"גס באז ם"רהמ
 " ספדנש טרופפאר ןהכ םייח וניבר ת"וש 'סל ותמכסהב ראובמכ יכררמ
 התכב ושמש ,וניבר ימיב יכ עדו -- .(ק"פל איכרתר תנשב בובלב
 ןואגה םהו ,הז רחא הזב םיניוצמ םינואג 'ד םש בובל ק"קב תונברה
 ילתפנ ה"ומ ןואגה ונתח וירחאו ביסת תנשב רטפנש .ליז ףירח םירהמ
 רטפנש ,ייבצ :םכח. ןואגה וירחאו ב'עת תנשב רטפנש יזנכשא ץריה
 לע בשי אל רשא בובלמ םייח הישמ היומ ןואגה וירחאו ח"עת תנשב
 ומלועל ךלהו רטפנו העשה ול הפרטנ יכ טק ןמז קו םש אפכה
 הדעה יגיהנמו ישאר וארק בפת וא א"פת תנשב ותריטפ ירחאו
 ןוכשל אבי אב יכ ,עשוהי ינפ לעב ןואגה וניבר תא םש בובל ק"קד
 היה .אוזרו ,לילגחו בובל קיקב טירלו ד"באל לכקתנו ,םריעב דובכ
 ובובלל ומע גהנ רשא" התמרה ותבישי לעו ,תחאו םיעברא ןב זא
 תיכב דומלל ואב רשא בורקמו קוחרמ זביבר םידימלת דוע ופסותנ
 דומלתה תויגוסב הביתנו ךרד םהל הרוה אוהו ,םש בובלב ושרדמ
 ,םיראופמהו םירקיה וירובח לכ םש רומגלמ ורי חינה אל םגו ,םיקסופהו
 ונינפ ושקב רשא ונמז ימכהו ינואנ םע תיוש תופילח כ'ג ול היהו
 ,אנידל םיעגונה םינינעב הכלה וז 'ד רבד םהל בישהל "עשוהי ינפו

 חאר -- ;הריתי הונעבו רובכבו ,הבזדאב רימת םהל בישה אוהו
 היהש ,אווקלאזמ שריח יבצ היומ ןואגהמ "יבצ רוא, 'ס ףוסב אמנודל
 ק'קב ד בא הלחתב היה אוהו) עשוהי ינפ לעב וניבר לש ונתוחמ
 : םש .רטפגו ידארב ק"קד זיולקהב הבישי שאר היה וימי ף/סבו ,רוגאלג

 הבושת שש ספדנ 'ב ןמיסב תוב שתה קלחב םשו ,(ו"כקת תנש
 ! רכחמה ברהל בובל ק'קב ד בא ותויהב בישה רשא ליז וניברמ תחא
 תבושת םשב כיג רבחמ;ד איבה םש 'ד ןמיסב ןכו ,ץמח ינידב םש
 -- !האלהל דוע ראוביו רבד וילאושל בישהש המ ל'ז ןואגה וניבר

 תונברה אסכ לע וניבר לש ותואישנ ימי וכשמנ הארנה יפכ הנהו
 ביפת .תנשל ביבסמ ונייהו .םינש עשת ךרעב ,וםש בובלכ

 יניהנמו ישאר ומל ושקב איהה תעב יכ :ק'פל ץית תנש ףוס דע
 תדע



 ביק יפוי תלילכ

 ,םתלהקב ראפ ןהכל םהילא אבי יכ ןמזה ינואגמ לודג םדא ןילרב תדע
 תולודגה תולהק ראש ומכ הלהתלו םשל זא הססונתה רבכ ושא
 רחא הזב רודה ילודג העברא םש אסכה לע ובשי רבכו ,לארשיבש
 ק"קב ד'בא היהש םיקלאה שיא היעמש ה"'ומ לבוקמה ןואנה היה ,הז
 םש דיבאל לבקתנ וירחאו ,ט'פת תנשב םש רטפנו .קדנידמהו ןילרב
 דעת תנשב םשמ עסנו ןמינב תלחנ לעב ןואגה ןב ןרהא מיגה -

 לכימ לאיחי ה"ומ .לבוקמה ןואגה ופיג םש דיבאל ומוקמב .לבקתנו
 רימהבב מ'רו יווטאלז קיקב ר"בא הלחתב היהש ,ללכמ יפוי לעב
 מגה לש ותב ןבו ןמינב תלחנ לעב ןיאגה ןתח היה אוהו ןילרב ק"קד
 דיבאל לבקתנ ותריטפ ירחאו ,ח"פת תנשב םש רטפנו ,ל"נה היעמש
 .קינפייל קידבא הלחתב היהש לז בובל השמ היומ ןואגה ברה םש
 םגו :ונממ החונ להקה תעד יח אל זםימיל ריעצ דוע ותויהל םלואז

 ואסכמ תדרל חרכומ היה הז רובעבו ,השמ ירחא וטיבהו וילע ומק םיבר =
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 ףוסבו רדאד פ'פב ד'באל לכקתנו ץ"ת תנשב ץיקה ןמז עצמאב םש
 יריעה רעש,ב ונממ ונרבד רבכו) ,ןירהעמ תנירמ לכ לע ריבאל לבקתנווימ*
 וגיבר תא ןילרב קיקד זרדעה יגיהנמו ישאר וארק זאו .('ג הרעה
 הנידמהו ןילרב ק'קב מירלו דיבאל ותוא ולבקו ,עשוהי ינפ לעב ןואנה

 : םש אסכה לע תבשל אב איצת תנש תלחתבו
 ךלמ םינש שלשו  ,ןילרבל ואובב היה הנש ןיונ ןב עשוחי ךניבר]

 תספדה לע ותמכסה םש ןתנ ןסינ חירב גיצת תנשבו) םש
 המכחב םש ותדע להק תא גהנו ,(רזעה ןכא ע"ש לע בזרז .ירומ 'ם
 ואבו וצבקנ רשא םיברה םידימלתל הרות ץיברה םגו .תעדבו הנובתבו
 ותוארב םלואו ,םדקמו זאמ שדוקב וכרדכ םש ותבישיב כ'ג 'דומלל"
 וילע לטומ היה יכ ,הבישיה דומלמ לטבל כ'ג חרכומ היה םימעפל יב <

 הנידמה יקסע לע כ'ג חקפל ריעל ריעמ עוסנלו ותיבמ דודנ  תעחל
 אמגודל ךאר) ןמזה תלחתהב םג תאזכ ול הרק רבכו ,טרפבו ללכב
 םש בתכש ,א'ל  ןמיסב זיגאה ם"רהמ ןואגהל םחלה יתש תיושב
 יוצמ ,ןילרבב ד'באה עשוהי וניבר ןואגה היה אל גיצת תנש תלחתבד
 ליוונייז ש"רהמו אסילמ םירהמ םשד םיניידה ואבו ,םש ותיבב
 כ"ע ,(ש"עיו וינפב אלש ןידב םתעד תוח בישחל טאטשרבלהמ
 רטפנ איהה תעבו ,האלהל רוע םש אסבה לע תבשל ותעד החנ אל
 בקעי קח רפס לעב .רשיר בקעי  היומ דיבאה ןואגה םש ץימ ריעב

 ..*י

 ת| 2-'



 - יפוי תלילכ

 וניבר לא  תונברה בזרכ ץימ תדע ישאר וחלש ואו ,בקעי תחנמו
 | םתדעב ראפ ןהכל םהילא אבי יכ וינפ תא ולחו ,ליז ןואנה
 תנשב ץימ ריעל ול ךלהו ןילרבמ עסנו םתשקובמל דימ הנענ ןואגהו
 .תנשמ .תופוצה םינש שש ךשמ תונכרה רתכב שמיש םשו ,דיצת
 ךואגה ןיימד פיפ קיקב רטפנ זאש ,קיפל ק'ת תנש עצמא דע ריצת
 ,ןבש ד'בא היהש 'בקעי בש. תיוש לעב לז ך"ירהמ לודגה  ןהכה
 תנשבו ,מירפפ ק"קב מ"רלו דייבאל י'נפ. לעב וניבר ומוקטב "לבקתנו
 ןשוח ע'שה לע המכסהב אב זאו ,םש ואסכ לע  בשי רבכ איקת
 ירחאו ,זיטה םג םהמעו  ךישהו עימפה םע שרחמ זא .ספדנש טפשמ
 ליז שירעב בוד רכששי ה"ומ ןואגה ונב תמכסה ב'ג אב םש ותמכסה

 :האלהל ונממ רבדנו ,ץייהרופ קיקב מ"רו ר'בא רבכ זא היהש
 : םוטיה לכ ובלו וניע היה םש םג מ רפפכ ואסכ לע וניר תבשבו

 " תאנקו ,לארשיב הישות ץיפהלו ,הרותה ןרק םםירהל קר
 ,ושרדמ תיב תותלד לע ורקש רשא םידימלתה ןיב יה רשא םירפוסה
 ! יפולא ואר רשא דע ךכ לכ םש הבישיה הבחרתנו הלדגתנ יכ המרג
 רחא הכישי שאר רוע .תונמל דאמ ץוחנ יכ םש הלוגס יריחיו הדעה
 ה'ומ ףירחה ןואנזד ונבב םהיניע ונתנ זאו .ל ז וניבר לע ףסונ םש
 | אוה םכנ תויהל והונמו ק"ב יסמ לע הירא ינפ רפס לעב ביל הירא

 [ רבלמ ליז וניכרו ,האלהל כיג הזמ ראוביו םש מ"דפפב אתביתמ שיר
 | םינכומ ויהיש וישודח רורסב םג ותנקז תעל רורמ ייה הבישיה תודרט
 ! קוחרמ 'ד רבד ותאמ םישרודה לכל תובושת בישהל םגו ,סופרה תיבל
 .'סכ כופדב האב םש מירפפב בישה רשא ויתובושתמ תחאו) ,בורקמו
 ('לכ רבלמו ,(םש וינ ןמיסב ףראדלסידמ ם'רהמל יכרומ רמאמ תיוש
 (',0 ץרפב דומעלו רדג רודגל ללכה יקסעב ןכ .םג תוחוקפ ייניע ויה הז

 יחיו

, 

 - .םוקולסעו תוניכ יכנר ורנע ביייקפו לייקת תכסכ יכ .עודי כככ הנהו (
 [ | כולנס ןולגס וכינכ ןינו ,עסוק* יכפ לעכ ןולנס וכיככ ןיכ תולודנ

 "= פייסכו ריכ55 לכקסכס לסלל יתילפסו סיכופס לעכ ל"ז ץטיסעכייל ןפכוסי ס"וע

 .ךסיכע ולניס וכט תועיעקס ןודכ>  ,קענסדכלוו גכוכעס לכוט95 תולסק יגכ
 לכס ךל ,5'ז ןתנוקי "גס לש קדמ ןיפיל ז5 ודעע לודס ילודנ לכו ,ןיללוע
 סכסס ןופנס ןפס סדקטסע6 ק'ד3סס ?םיכע 3י5 סיכל .ס"וע ןוסנס יםיג ילס

 /  ךנ ןינעי 'כ סשכנ ללקנס ןדעע ק"דכ5 קעי ס"וע ןולגס ויגו ליז יככ

 ןולגס

?-% 



 גוק יפוי תלילכ

 הגש הושע עבש םש מידפפב ונרואמו ונרומ עשוהי בקעי יחיו
 ותחונמו וק"פל ז"טקת תנשב םימי עבשו ןקז וימע לא ףסאיו עוניו

 :םש מידפפב דובכ
, 

 ,היעושעש זרלדג בובל ריעה | .הדליו הרה אקארק  ריעה
 - :התדמח ילכ הדבאיכ ,מ"דפפ הרמא !הל אנ היוא

 וראשנ סהמו :וספדנ םהמ רשא ליז וניבר רבח רשא םירפספה הראו

 : הזה םויה דע הרואל ואצי אלו םכינותכב

 דעומ רדס לעו תוכרב 'סמ לע םישודח איח עשוהי ינפ רפס (?
 דוע פפדנ כ'חאו ב"יקת תנשב מ'דפפב הנושארב םפדנ

 :קיפל ר"תכ תנשב בובל ק"קב הנורחאבו םינוש םיסופרב םימעפ הברה

 תותכסמ 'ג םהו םישנ רדס לע םישודח ב ח עשוהי ינפ רפש
 לע  ןורחא סרטנוק כ ג ופוסבו :,ןישודיקו  ןיטיג  ,תובותכ

 ידימב רוביחה ךותמ ושדחתנש אתוילעמ ילימ ינהמ  ל"נה תותכפמ
 תנשב םדוטשמא םופדב הנושאר אצי הז לכו אנידל הינימ אקפנד
 ק"קב הנורחאכו םיגוש םיסופדב םימעפ הברה דוע םפדנ כיחאו ש'צת
 עדונה ןואגה תאמ תוהגהו םישודח תפסות םע ר'תכ תנשב בונל

 : קינפייל קיקד ד"באה ל"צז ליקנערפ ךורב ה"ומ
 אמק אבב תותכסמ לע םישודח אוהו ג;'ח עשוהי ינפ רפס (

 ליז ןתנ ה"ומ ןואגה ונב י"ע הנושארב ספדנ ,אעיצמ אכבו
 דוע ספרנ כיחאו ,ז טקת תנשב מ דפפ םסופדב ,לימירבאר ק"רבאה 2

 א % 6%

 הברה

 ,ליז .עסוסי יכפ כע3 וכיככ ןוסגס די זל וקיזקס סעס ,ל'ז יכ5 סכמס ןולנס
 יכנס 'סכו תודעס םוסול 'כ3 תוטרפ3 לכס ללוכנעכ סז לע סז פולולע וגתכו
 סזכ לוכדס .כיסלסל ללכ ססוכ יפעד ןיפ .סלולו ,סיכוט סילפסנ דועו ,תוחול
 ,"סידוסיס תולוק,, ולפסכ וכינעז> רסס רפוכ ססע לשלכ תונסיס תל ככועכו
 "תוסול *לנשו ילספ *35כ ןכו ססיכי3 עילכסלו 535 וספככ זוע 3יסלס למל
 קדלכ פלוק לכו ,סלופס םלקלקנו סלכטס יכ .סיעדוי .לכסו ,ןוככ לפכו תפס 055-

 ללכ .לסלסב .ןילו רנדל ןילו ,ספ* סקיתטס סל5 ועכ סירכרכ יכ ץיכיו ליכש*
 ,ספלותכ לנפ יכפ וכילס לש5 ,סלוע יכולגו סיעכס ידיכלס לס ןפטע ילממ

 -- :ספעכס 30 52053 סיתוס וגל סזס סויס דעו
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 יפוי .תלילכ

 םישודח םע כ'ג ,ר"תכ תנשב בובלב ספדנ הנורחאבו םימעפ הברה
 -- :קינפייל ק"דבאה ל"צז ליקנערפ ךורב ה ומ ןואגהמ תוהגהו

 תועובש ,תוכמ ,ןילוח תותכסמ לע ד'ח עשוהי ינפ רפס 07
 רוט לע םישודחו ,דעומ רדפ לע ארתב ארודהמו םיטוקלו

 אבב 'פמ לע םישודח הירא ינפ רפס כ ג ומע רבוחמו ,טפשמ ןשיח
 רכונה ק"קר ד"כא היהש ל ז ביל הירא ה"ומ ןואגה ונב רבחש אמק
 הדוהי ה"ומ ןואגה ברהמ וילע תוגשה תצק כ'ג ומע הולנו .הנידמהו
 םתצק לע בישהש תובושתה םגו יאלרויפ ק קד ןייד גרוברירפ ביל
 בישה םתצק לעו ,הירא ינפ לעב ןואגה ןב שירעב היומ ןואגה ברה
 : אדרויפ סופרב הלחתב ספדנ הז לכו ,םש ומצעב הירא ינפ לעב כ'ג
 בובל .סופדב הנורחאבו םיוחא םיסופדב םג כ'חאו ,מ'קת תנשב

 :קיפל ר"תכ תנשב
 ןכ -- ,ארתב אבב תכסמ לע םישודח ה'ה עשוהי ינפ רפשס (פ

 הדיסש ,םש :םבםישנ.רדסל ותמדקהב רבחמה וניבר בתכ
 רכינ יברב לש וירבדמו .שיעי תובבה רדס יפל ןיקיזג רדס לע וישורח
 בתכ ןכו ותובבה ללכב כיג איהש ב"ב 'סמ לע םישודח כיג רבחש
 איגוסה ראבל ךיראה רבכש ,א'ע 'ג ףד ןיטיג 'סמל וישודחב שוריפב
 םלואו ,ש"עי טושפ טג פ"ס ב ב 'סמל וישודהב אתיירואד אדובעישד
 ב'ב 'סמ לע לבא מ'בו קיב 'סמ לע קר סופדב תוארל וניכז אל ונא

 :ןידבאר לע לבחו ונתאמ דבאנ ןמזה ךשמבו םיבותכב ראשנ

 ;הרנ ,ןיבוריע תותכסמ 'ג לע םישודח אוהו ,ינע תחגמ רפס (ו
 אלו ,(כש םישנ ררסל ותמדקהב וניבר בתכ ןכ) ,תומכי
 : סופדב אב

 ,הקזחו אכור ינינע לע רקיו דמחנ רוכח אוהו לודג ללכ רפס ('
 םגו .(וידמה 'פ ףוס תובותכ תכסמל וישורחב וניבר ואיבה
 :סופדב אב אל הז רפס

 וניכר בישה רשא השעמלו הכלהל תובושתו תולאש ךפְס (ל
 ןורחא סרטנוקב וניבר ואיבה) ,אנירל טיעגונה םינינעב ליז

 דנלב תובושת 'נל קו .םםרואל וניכז אלו ('ע ןמיסב תובותכ 'סמל
 איהו םינהכ תאמוט ינידב הכורא תחא ,ןורהא ןמזב סופדב ואב רשא
 תחאו ,ו"נ ןמיסב ףרארלסידמ ם"רהמל יכדרמ רמאמ ת"ושב הספדנ

 הרצק



 ריק יפוי תלילכ

 קלחב יבצ רוא רפס ףוסב הספדנ איהו ,הספב מח ינידב הוצק
 :ונירבד ךשמה ךותב ליעל הזמ ונרכז רבכו ,'ב ןמיסב תובושתה

 ול הפרטנ יכ רמג יריל אב אל רשא הרותה לע בחר שוריפ (ט
 אלו ,(א'ח דוד המצ יסל תופסונב ראובמכ) רבחמה וניברל העשה
 :הזה םויה דע ורואל וניכז

 תצורמב הלעמל ונרכז רבכ הנה ,ל ז וניבר לש ויתודלותל עגונש המ
 ירידאו רודה יראפ םלוכ ויה רשא םילודגה וינב השלשמ ונירבד

 רודה לודגל כ"ג האושנ התיהש ול היה תב םגו ,וייחב דוע הרותה
 םושרל יננהו ,"י'נפ לעב וניבר לש האישנ יבד אנתח, ארקנ היהש-
 ונב הנהו ,הז ונינמז דע רוד רחא רוד םהיתודלותמ תצק כ'נ הש
 ונרכז רבכו ,לימירבאד ק"קד דיבאה ליז ןתנ ה"ומ ןואגה היה ןושארה
 תנשב ןיקיזנ רדס לע "עשוהי ינפ, יס רואל איצוה אוהש ליעל ותוא

 ןואגהב) .לימירבארמ החמש ה ומ לודגה ברה היה ונתחו ;ז טקת
 ק"דבאה םבירפא עשוהי ה"ומ ףירחה גיהרה ןתוה היהש (ל'ז אטפאמ
 הדוהי תחנמ ת"וש ס"חמהעב בובלמ יבצ הדוהי ה"ומ ג'הרה ןב קסנעזיל
 בוד רכשי ה"ומ ןואגה היה ינשה ונבו ,(םש ותמדקהב הזמ הארג
 היה אוהש הלעמל ונממ ונאבה רבכו ,ץייהדופ קיקד ריבאח שירעב

 א"קת תנשב המכסהב כ ג אבו ,ליז ןואגה ויבא ייחב דוע ןמזה ינואגמ |

 יז"טהו ך"שהו עימסה םישרופמה 'ג םע טפשמ ןשוח עישה תספדה לע
 תלחתב דימ םש ותמכסה ןארג רשא ל'ז ןואנה ויבא תמכסה ירחא
 שירעב 'ר ןואגהמ כ'ג םפדנו ,םש מידפפב ואסכ לע תבשל ותאיב
 טרופפאר ןהכ םייח 'ר ת"וש 'פב תואיקבו תופירחב תחא הבושת ליז
 הבושתה ןכותו .יםכה תלאש, םשב ארקנה סרטנוקב םש רפסה ףוסב
 ןודנ .ב"ע ןמיסב אמק י"בונ ת"ושב ראובמה ינעה לע  אוה םשי

 ידארבב זא ל"נה שירעב מ'גה תויהבו .ידארב קיקב היהש השעמה
 אב םש הבושתה ףוסבו ,אריתהל םש רדיצו הז לע כ"ג לאשנ ,םש
 בוד .רכשי 'קה םאנ ק"פל דיקת יושת ד'כ 'א םויב, םותחה לע
 סרטנוק כ'ג  ונממ םפדנ ןכו) ,יזירנ עישוי בקעי היומ ןואגה ו"מאב
 ליז ןואגה ונב רבחש ץירהמל תוטיש עשת רפסב ,"אתהבא תקזח+
 רטפנו הלח ןיללרב ריע ךרד ורבעב יכ םימי ךיראה אל רודה תונועבו
 ןואגה .אוהו ותומכ ןב וירחא חינהו .,קיפל היקת ןושח ביכ םויב םשי
 םפדנ) "תוטיש עשת, רפס ח"מהעב שינאזאר שויה ינצ ה"ומ לודגה

 בובלב
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 יוחא לילנהו בובל ק"קב מירלו ר"באל לבקתנש ,(קיפל ס'קת בובלב
 ,םש בובלב ד"בא היהש ל"צז באז ם"רהמ לבוקמה ןואגה תריטפ
 ילכקתנו םימיל ריעצ ןיידע בקעי תועושי לעב ןואגה ונב זא תויהבו)
 תא ד"באל בובל תדע ישאר זא ולבק ,אווקלאז ק"קב ד"באל םיתנב
 ןואנה ויבא יבא לש אסכ םוקמ תואלמל שינאזאר ץירהמ .ןואגה
 ,רחא םוקמב הלודגו הרות ול היהו .(ל'צז עשוהי ינפ לעב וניבר
 ,עדינכ םש בובלב םופדה תיב הקיזחה תידוהי תרמ הריבגה וזרשאו
 + קיפל א'סקת וילסכ .זיכ םויב םש בובלב שינאזאר ץ"רהמ ןואגה רטפנו
 תפומ ףירחה ןואגה היה עשוהי ינפ לעב וניבר לש ישילשה ןנבו

 בלכ היה ובלו הירא ינפ רפס רבחש ,ליז ביל הירא היומ רודה
 אתביתמ שירל לבקתנ ופרוח ימיב דועש הלעמל ונרכז רבכו ,היראה
 | לנקתנ כ"חאו ,םש ד"בא ל'ז ןואגה ויבא תויהב ןיימד פ"פ ק"קב
 !ם לע ותמכסה םש ןתנ ג'כקת תנשבו ,הנירמהו רבונה ק"קב דיבאל
 ףאו ,(בובל לילגד ןשרד יכצ חנ ה"ומ ברהמ) הרותה לע יבצ תרטע
 ןואגה ברה לש וקדצ ןימיל ודמע רשא  םינואגה ןמ היה ל"ז אוה
 רדיסש טגה תורוא אווילק ק קד דיבאה ץטישפיל לארשי  ה"ומ
 יב ינברו יטכח וילע ורערעו ק"פל ו כקת תנש ףוסב םש אווילקב
 תוזעב ומקו ,םדגנל רודה ילודנ לכ ודמע זאו ,מ"דפפ ק"קד הבר אניד
 רשא לארשי רוא ת"וש רפסב הזב םהיתובושת לכ וספדנו ולארשי
 תנושת כ'ג ספדנ איכ ןמיסב םשו ,ל"נה ץטישפיל י"רהמ ןואגה רבח
 המ  ,רבוגה ק'קב ד"בא רככ ותויהב הירא ינפ לעב ל"רהמ ןואנה
 דוע ותויהב ופרוח ימיב םג םלואו ,םש הזב רבחמה ברהל בישהש
 םע תיוש יבתכמ תופילח כ"ג ול היה םש מ'דפפב אתביתמ שיר
 תובושת 'ב ונממ וספדנו ל"נה לארשי רוא ת"וש לעב רבחמה ברה
 הלודג הכושת זינ ןמיסב םש האר -- ,ל"נה רפסב תוכחרו תולודג
 םאנ ק"פל ח'קת רדא "ו םייבי םותחה לע םש אבו ,הדנ 'הב ונממ
 הרותה לע דמועה ו"רנ י"והמ םסרופמה ןואגה וימאאב ביל הירא 'קה
 ןואנה ברה וימאאו ,א'עי מ"רפפ ק ק הבר אבתומ הפ הרוכעה לעו
 ונממ כיג ספדנ ט'נ ןמיסב םש דועו ,כ'ע "בוטה ומולשב סרופ ו"רנ
 ר"כה, םש םייסמ ותבושת ףיסבו ,םשה תקיחמ ינידב תחא הבושת
 'קה םאנ וו"רנ ד"באה םסרופמה ןואגה ו"מאא תמכסהב בתוכה ב"ש
 הרות לש להואב בשיי ,ו"רנ י"רהמ ססרופמה ןואגה וימאאב ביל חירא

 הבישיב
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 תבט ךֶיז םוי א"עי ץיימד פ"פ ק"ק הבר אבתומ הפ המרה הבישיב

 ן וסבו ו לש ןבר םסרופמה זואגה ו"מאא דובכ, בתכ וירבד ףוסבו ,יק"פל "קת
 הילקת תנשבו ,כ"ע יבוטה ומולשב סרופ ו'רנ יירהמ הלוגה ינב לכ

 ,מ"קת תנשב אררויפב ספרנש ,דיח עשוהי ינפ 'ס לע המכסהב אב
 םג םישודח תצק םעו ,אמק אבב 'סמ לע הירא ינפ ורפס םע דחיב
 םישודח תצק כ"ג םהמע ףרוצמו --,ל'ז שירעב היומ ןואגה ברה .זנבמ

 ק"קד .ןייד לז גרובדירפ ביל הדוהי ה"ומ ןואנה .ברהמ  תונשה .3% < |
 רזחש המ םג ףאו ,ל"נה הירא ינפ 'ם לע גישהל בתכ רשא ,אדרוש
 שירעב מיגה ונב םגו ,ומצעב הירא ינפ לעב  ןואגה ןהילע ובישהו
 רדא שדחב םש רכונה קיקב הירא ינפ לעב ןואגה רטפנו .--- ,ל"נה
 היומ  גיקררה ונב םש ומוקמב וירחא לכקתנו ,ק'פל 'טימקת תנשב
 ינש ול היה אוהו ,הנידמהו רבונה ק"קב טירלו דיבאל לינה שירעב
 ירבכנ יריקימ דנערעב ףסוי הייומ ריבגה ןיצקהו דיגנה היה דחאה םינב

 היהש ןייטשנרעב לאומש היומ ןואגה ברה היה ינשהו ,רבונה קיק

 היומ ןואגה ברזד ונתוח םוקמ אלממ הנידמהו םדוטשמא קיקב רי'נא.

 ק"קד שרו דיבא כ'ג היהש (ליז לואש היומ ןואגהב) ל"'ז השמ .בקע*
 תנשב םג םש ואסכ לע םימי ךיראהו ,םש םיזנכשא להקב םדרטשמא
 גייהרה ידידי רבחש םייחה .תוצרא רפס לע המכסהב אב זאש ויצקת

 השש 'א םויב, םותחה לע םש אבו ליז ם"יבלמ שוביל ריאמ זדיומ
 םדרטשמא ק"פוחה לאומש םואנ ק"פל ויצקת ןושאר רדא שדוחב םימ*
 ימיב רשא ,י"'נ ןייטשנירעב שירעב ה"ומ ברה אוה ונבו ,"תונידמהו
 דיבאל לבקתנ כיחאו ,םררמשמא קיקד הבר אניד יבמ דח היה ופרוח
 םג םש ואסכ לע .בשוי אוה ןיידעו ,בר ךלמ תירק נאה קיקב |

 ==. .+תז .רנינמזב

 תפומ לודגה ןואגה תשא התיה עשוהי ינפ לעב ונינר לש ןתבו =
 ק"קב מירו ד"בא היהש  ,ליז שירעב בוד המלש ה"ומ | רודה

 וניבר ונתוח ןחלש לע ךומס וימולע ימיב ונדועב אוהו ,יתבר אנולג
 תצק רשא םיאלפנ םישודח שריחו ותרות רואב עיפוה רככ ,יינפ לעב
 יבד אנתח, םשב םישנ ררסל עשוהי ינפ רפס שארב וספדנ םהמ
 תרזעל ליז אוה םג אב זיכקת תנשבו ,יו"רנ רבחמה ןואגה לש האישג
 ,אווילקמ טגה ןודנב אווילק ק'דבאה ל"ז ץטישפיל יירהמ ןואגה לארש*
 םש םתחו ,ז"'מ ןמיסב לארשי רוא תיוש רפסב כ'ג ותבושת הספדצ

 םויב
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 .יאגולג ק"פוחה בוד המלש םואנ ,ק'פל ז'כקת ןושאר רדא יט 'א םויב,
 הנידמהו טאטשרבלה קידבאה שריה יבצ היומ עדונה ןואגה היה ויבא
 מ'רו דיבא .היחש יזנכשא ץריה ילתפנ היומ הלוגה רואמ ןואנה ןב
 וישודחב עשוהי ינפ לעב וניברש אצמת הז רובעבו) לילגהו .בובל קיקב
 ץריה ילתפנ היומ ןואגה תא םש ארק ביע 'פ ףד ןישודיק 'סמ (ןל
 שירעב טינה ,ונב ןבש ינפכ הז ,יינתוחמי םשב בובל ק"דבאה
 ישירעב בוד מייגה לש ונבו ,(ליז וניבר לש האישנ יבד אנתח היה לינה
 ,רלעפצרעה והילא עשוהי ןרהא היומ שישיה ןואגה ברה היה ליז
 :אב א'פקת תנשבו ,הנש םישלשמ רתוי שטיוואר קיקב דיבא היהש
 היומ ברהמ) רתסא תלינמ לע ןח תעושת 'ם לע המכסה ר"ע בתכמב
 ייחד איקי רפס לע ביפקת תנשבו ,(טרופנרהיד ק'דבאה לזיימ השמ
 םש ואסכ לע םימי ךיראהו ,(אקארק ק'קד ןייד קשמד לירהמ ברהמ)
 היומ ברהמ) לאומש רבד רפס לע הככטסב-אב אש. ירח .תנשב' ם)
 לולא 'ג םימי עבשו ןקז רטפנו ,(ןישאטארק קיקד ריבר יולה לאומש
 הכלהב שרוק יכתכ ,הברה ליז אוה םג וירחא חינהו) ,קיפל וירת
 .תריטפ רחאל רשא ,ונב תאמ הנתמב ידיל ורסמנ םהמ תצקו הדגאבו
 םהב .יתנייעו ,יתיבב ליגר 'יהו אקארק הפ ונריע ךרד רבע ליז ויבא
 המ תרכזמל ומצעל םשו רשאמ םיניד יקספ רוציק םהש יתיארו
 ילע ותבש ירמ וינפל ואבש תודבוע המכב השעמלו הכלהל הרוהש
 ידבלמ הנהו ,(ידי תחת םה ןיידעו ,םש שטיוואר ק'קב תונברה אסכ
 הברה ,בובל ריעב טרפבו ,ונתנידמב הז ונינמזב דוע ואצמנ הלא לכ
 ינפ לעב לודגה וניבר עזגל םיסחייתמה תודבכנו תורקי תוחפשמ
 םיערונהו םיניוצמה ןמ קר הפ בושחל יתאב אל ינאו  ,ליז עשוהו

 :הזב ידו ,םשב יל
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 אגנוטיא יולה 0% הדוהי ה ומ לודגה ןואנה תוחלות .ןש
 .לילגהו .בובל קירבא ל" יולה רזע - ה"ומ ןואגהב

 תנש תלחתב ןילרבל בובלמ עשוהי ינפ לעב וניבר תעיפנ "רחא
 ה"ומ ןואגה םש בובלב ר'באל זא ומוקמב דימ הנמתנ ,איצת

 ונרכז רבכו ,ל"ז יולה רזעילא היומ ןואגה ןב אגנוטיא לינס ביל הדוהי
 לש ותמכחו ותוות שמש החיז רבכ יכ ,םימדוקה ונירבד ךשמהב
 עשוהי ינפ לעב לבקתנש םרטב דוע םש בובל ריעב הזה ןואנה
 שיר רותב עובק ושרדמ תיב םש היה טעת תנשב דועו ,םש ר'באל
 לע יכדומ רמאמ רפסל ותמכסה שארב ראובמכ בובל ק"קד אתביתמ
 עדונה ןמ טעמ כינ הפ גיצנו ,ק'פל טיעת תנשב טמדנש הרותקד
 ףסוי ה"ומ גיהרה ודימלתו ויחא תודלותמ תצק םגו  ,ויתודלותמ ונל
 ךאבצלוזב ספדנש הרותה לע ףסויב תודע םיחמהעב אגולנמ יולה

 :איקת תנשב
 ידילימ היה אגנוטיא ל'גס ליירהמ ןואנהש ונארא םירוצ שארמ נה

 ויבא ,ומא יבאו ויבא ירוגמ ץרא איהש ןירהעמ ץרא ילורינמו
 ריבגה ברה ויבאל ןעמהעב תנידמב דלונ יולה רזעילא היומ | ןואנה
 גיהנמו שאר היהש ליז ןייטשנעטכיל םהרבא היומ םסרופמה ןיצקה
 רשא ונורזפ תקדצ ידי לע ,םירעשב עדונ ומשו והנידמהו נארפ ק'קב
 תובברו םיפלא תובר תושפנ ליצהש י""ע םגו ,םירבעה הנחמב רזפ
 השא ול אשנ רזעילא היומ ןואגה ונבו ,םירשיל רוא חרזו ,לארשימ
 הירכז ה"ומב ףסוי היומ לודגה ברה ןיצקו בידנ תב ןירהעמ תנידממ
 ושרדמ תיב ןיידעו ,םימתה ובלב ,םימ'לוע תיב הנב רשא ואניוומ
 ףסויב תודע 'ס תמדקהב) ,הנידמה ןירהעמב רשא ריזמערק קייקב עובק
 םסרפתנ רבכ ופרוח ימיב ונדועב רעילא ה"ומ ןואגהו ,(םש הרותה לע
 לארשי רנ ,ורוד ינואג ןיב הנמג היהו  ,ותקדצבו ותרותב םלועב ומש
 תירק זא .התיה רשא איושילעה ק"קב טירֶלו ד"באל לבקתנו ,ורואו
 םש אפכה לע ובשי ץרא ינואגו ,םירפופו םימכח האלמ שושמ
 וירחאו .(דוככ ותחונמ כ'ג םש רשא) ליז ך"שה וניבר םהמו ,םינפלמ
 תנידמ לכ לע םגו םש דייבא היהש ביל הדוהי קחצי השמ היומ ןואגה
 'ד 'א םויב הרותה לע הירא בל רפס לע המכסהב אב אוהו) ןירהעמ
 לעב ןנזופמ לדנעמ םחנמ היומ םינואגה וירחאו ,(ק'פל ג"לת זומת

 תנצנצ
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 לבקתנ םשמו איושילעה ק'קב מירו ריבא םינפלמ היהש םהנמ תנצנצ
 הספדהב םהרבא ןגמ 'ס לע ותמכסהב ראובמכו ,דארגימז ק'קב דיבאל
 כינ היהש ץנוצ ביל היומו 3 פל ב"נת תבט ביכ ו םוימ הנושארה
 בושמניפ ק'קב ריבאלק םשמ לכקתנ כיחאו ,םש איושילעה קיקב ר'בא
 דועו ,(םש ונב תוהגהב אציו 'פ הרותה לע ןרהא ידגב 'סב ראובמכ)
 ,לארשיב הרות םש וציברה םלכו םינואג גי םירובג םלכ םהב אצויכ
 םנ ,םש אסכה לע תבשלו םמוקמ תואלמל אב רשא רזעילא מ'גהו
 /םידימלתב ולובג ביחרהל בלו ןע ןתנו םינושארה תובקעב ךלה אוה
 הריקשבו בר ןויעב דמללו דומלל הרותה לע ושפנ רסמ וימי לכו
 תודע 'סל וגב תמדקהדכ) להאב תומי יכ םדא ומצעב םייקו ,הקודנ
 הבלהב םירקי םיופס רבחו םישודה הברה שרדיח םג ,(םש ףסויב
 הדנא ירבדמ תצק קר סופדל ואב אלו םיבותכב וראשנ םלכו הדגאבו
 יםינוש תומוקמב םש ףסויב תודע רפסב ליז ברה וגב ומשב איבהש

 ול רמאי . שודקו ריבכ קידצ כ'ג היה ותאיקבו ותפירח לדו
 תונועב ךא ,ליקנהו אקארק ק'קב מ'רלו דיבאל כ'ג לבקתנ וימי ףופבו
 ישארמ 8 בתכ ודיל עיגה רשאכ יכ העשה> ול הפרטנ רודה
 !4 ,רחאלו ,יוד שרע :לע למומו הלוח היה רבכ ,אקארק ק'ק יניהנמו

 שקבתנו ט ןייכ יב םויב הלעמ רש הבישיב ררהוו ומלוע ועל .ךלחו רטפ
 םשו ליז ך שה וניבר לש ורבקל ךומס רבקנו ,קיפל הרצ תיע ירשת
 םנְו  ,הרותה לע ףסויב תודע רפסה רעשב הזמ האר) ,דובכ ותחונמ

 :('מ ןמיס תישארב תשרפב םש רפסה םי
 םונכ .ינש. וירחא חינה יכ התימ וב הרמאנ אל קירצ ותואב הנהו

 ךואמ לודגה ןואנה היה ןושארה ונב ,המכחבו הרותב םילודנ
 והפ רבדל ונאַב וליבשב רשא ,אננוטיא יולה ביל הדוהי היומ הלוגה
 והרועתלו הרותל ל'ז ןואגה ויבא יכרב לע ותודלי ימיב ךנחתנ אוהו
 לופלפבו םירכח קוכדב הלודג הדיקשב הבישיב וינפל שמיש םגו
 רשאכ לארשי תראפתלו ןואגנל היהו לידגה רשא דע םידימלתה

 -- :האלהל ראובי
 אלפנה ןשרדה לודגה ברה היה ותנקז תעל ול רלוגה ינשה ונבו

 אוהו ,הרותה לע ףסויב תודע 'פ לעב אגנוטיא יולה ףסוי ה"ומ
 האצמ ריבכו ,אבוט םיכחו קיני כיג היה עבש רבכ תיש רבכ ותודליב

 ודי
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 -- 65 ןקזח ויבא בל תחמשל ומויב םוי ידמ אתיירואד ישודח שדחל ודי =
 שדיחש המ אימש ןמיס קלב תשרפ ףסויב תודע ורפסב אמגודל האר
 ןואגה ויבאו ,בקעי ךילהא ובט המ קוספה לע םינש עבש ןב ותויהב
 סג ליכשהלו ןיבהל ךז לכשו ןיבמ בל ול יהיו - ידאמ היסלק ליז
 .םירפופ תאנקבו םירבח קובדב םש הבישיב דמלו ,םיקפופבו ךומלתב
 לודגה ןואגה היה ותרדוד דכנ כג םש הבישיב דמל איהה תעב יב
 םותי זא ראשנ יכ ירחא ,יתילפהו םימותה לעב ליז ןתנוהי  וניבר
 ןתנ הייומ ןואגה ברה ויבא יכ ,שיאל ךומס אלפומ ןטק ונדועב ויבאמ
 תנירמב ץישעבייא קיקב מירו דיבא היחש אקארקמ גילעז היומב עטג

 ביי ןב זא היה ןתנוהי מ'גה ונבו (3 ,םימי רצוקב םש .רטפנ ןירהעמ
 םינש

 ופעכסס3 יכילגסו כוכ35 קיירכס לנכוטיפ "נס ל"יכסנ ןולגס לס ונופל הזו (6
 : לנכוטיל יוכס ףסו* ס"וע  ג"סלס ויקל לנסש ףסוי3 תודע לפסל

 וכיככ סוכמס ןולנס וכיכ5 י55 גתכס יקל ףסוי תל יכסלכזס לכזןק סנו

 ,ס"י5 'יס* לודג ויםלודו לוד ף555 ןטקס יכנס עד  ,ל"סז5 ס"סלפז פוד <
 סעעש 5 כש6 תולודנ פוללעס םדסלו דדסל ועויג סוי ידע סלעעל סלוע
 ,ןיל6 וסינסכ יוסכ סעקס לכד לכו ,סולס לפופ ףסויכ םעע סלועע [חפ

 ,ןלכ דע וכלעו וקיקע ףסכ ו> לוקסי לכ ,וכס קסע3 ןסוכ (םו םקופ ןצ "

 יתילכו ,יפלסעכ יעע ומול יפסקל .ס"סלכז "וע ןולגק וכי35 תוע ?לקל .סנסו =

 לע םדס כנר םיפדסל ופעד ויסכעו (וכי:6 גסכנ 5תיילופ5 וליח  לפוימ-
 לודס ילודג סידעועס סוקע ,ללס סעסכ סעוקשלו ןילע סז5 יפיפלו ,סלוסס

 יופכ קפס יל ,ולסככ סנס סכסו ,וקיקע יס5 (ףסוי 5ילוס ,וקיתכ וקיכסו |

 ייכ יןלס ףסו* ס"וע לודנק ככס יםפכ רירי יקל לוס ,ולוד יככ 5 סמשפ =
 יכ .לולס כי" '5 סש כוכל ק"ק ספ יפנפכ ,יוכו ,"ףסויכ תודע, ועש :פלקיו =

 ק"פוסס לנכוטי יופס כיל סדוס* יקס  ,ק"פ5 סכופ לס סעקלע5 אייצת
 --:"ל"עי כוכל

 הפ ילודינעו יריליע סיס ,ןיסענייפ ק"דכלס עעכ ןסכ סיוע ןולגפ ברה (3
 סלנע 5ע3 לריפס ן"לסע לכוקעס ןופנס וכיככ ידככעו ,סקפלק ק"ק

 6קפלק יכולג לע יתכנס כס5 ילפסנ ויתודופ וכר3ד לנכו ,ל"3ז תוקועע =
 יניּכ 6קסכק ספ ןסכדו 5סניפע םיכ סיס רש5) פוקופע סכנפ כ תודלותנ |
 יזילע סיפכוקס תעד םיפסכו ,(ק'פל נ"לס 35 ג"> רטפכו ,כ"ז ס"3ס כיב א

 וירכנו .ויכיכע רסס 2% טעע .סכלק3 כ"ג ספ סוסככ יתרעס תויכועדק
 סנס ו

+ 
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 יפוי תלילכ

 ןואנה לצא הבישיב דומלל לינה ריעה ישנא זא והוחלשו םינש
 זא היהש תוריאמ םינפ תיוש לעב ל'ז קחצי ריב ריאמ ה"ומ םסרופמה
 = תיבב אניוו ק"קב םג חרוז "יה ותרות רואו ץיטסורפ ק"קב מרו ד"בא

 ושרדמ

= 

 ןופנס וככ םודלופע תק סגו ,סז וכינעזכ סנ ספ וכריע ידנככו יםלכע סעס

 ,פפלש < לש ןקולע סיס לשל ,יפיכפסו סיעותס 5עכ כ"ז ןפכוסי וכיככ לידלס
 ע7 : עעסו תכפס סתלו ,סזפ סויס דע ןילנד תל 553 סיתוס ל5רסי לכו

 לינגס 3לס ץנל םיככ ספ לדנתכו דלוכ ליכס עטכ ןפכ סיחע ןולנס 3כס יכ
 סיכסו קיג* סיס לככ ותודלי יעיכ ודועכו ,סדועסלו סקותכ ,5"ז ניכעז .ס"וע
 ,קלוקטס ועפכ סקנד ,סלופס יזכו יכתשכ סנו ,5ככו יינלד תויוסנ ,לכוט

 ,תוקופע סלגע לעכ וכקז ויכ5 >ם- םדוק ינפכ פיע ,סכול3 ספסכ ססכ תונסכ
 ס"וע סקלופעס ןולגס ועע ןמפתסו ,סלודנכו סכופכ ,סמעעל סלע יכ דע

 ותיכל ופול קקלו ,(5 כוסטכיפ קייקנ פ"כו < ר"35 ז5 סיסש ןכומ כיכ  סיכל
 .ןוטפלס וכ  ,סילודג סיכנכ ססלט סם ו5 סדני 6יקו קשל5 ותכ תל וכ ןפכו

 רס סיסס ליז ןפכוסי ס"וע- ססכופעס ןולנס לוסו ק"פ5 ן"ת תכס3 וכ דכוכ

 פלוס ןינלסס י'ע ,ופוס דעו סכועס ףופע 65: ועשו %קוסכד לנינוכ דב

 ריפסש י"ע .סגו ,סכופס יכידלו כודס ילודנ קכלכס סידיעלפ דינעסו ללרשי

 לפסו סיעופו סילופ יפו יתילפו יפככ 'כ- סידנכנס ויכוכסכ לללשי לכ יניע

 -  סילק* סילונמ כלס דועו שכד תוכעי לפסו סכוסל יכנ 'סו כ5כשםי תרלפת

 .נכס סיס יגםס וככו -- ,סללסכ לסוני כשל יפכ סדנפכו סכלקנ סידעקנו

 | ק"קפ 5" נקעי סיוע ףיכסס ג"סכס יכל לוקו "1 כיכ סדוסי "וע לודנס

 ,לייז ןפכוס* וכינכ ןולגס ודוד לם = ותכיסיכ ותודלי> דעכ לש5  ,נולסידלוו
 סיקנפ יג םכד תולעי 'סס פוכסלכלק כיע3 כופדס לופכ 6ילוס ןפזכ ךפעכו

 וכיכרנ)

 ! קיס דחפס ,סילודנ סיככ ינע כ"ג ול ויק כוטטניפ ק"דכ6ס ןכול כיל ק"וע ןואנהלו (5
 ריכמ כ"נ היפו ויכמ סוקמ ם5 סלע רש6 ןריס ילספכ ק"וע סקרופעס ןוסנה

 םנמיס ריפזוממ סוסכ ק"וע לרסיכ ריגנו רט ריכנק כרס ןפמ סיס לוקו ,סש כוטעכיפ ק"קכ מ"רו

 [יככופ םוכידמ לככ סקיל55 סרופ לט סיעק קעלו סיקוסמ ויפוריפו קלכ וכ5 רש5 קכר

 ססומ יככל ורפסכ ל": ןטלז קירעש ה"וע נ"קרס ןושל) ל6רשיו קדוס' םולילנק לכו

 --/(ומעמ .סרופ יטוריס ליכקט םייעו ,גיי ןעיכ חכ 'פכ קרופק לע כקעי םכחנ 'ככ רכוחעס

 סיעולס כיל ק*וע נ"קרק ורוד ןכו) ,לירטס .ק"דכלס ל"ז קחעש ק"וע ןולנס כרס קיס יכטסו

 ןרסס ירנכ 'סל ויסוסנסכ ועשע םודימ רכד 6יכס לקלרק ק"דכלק ןשרד ןרסל ק"ומ ןולנקכ

 --: (סע ליו 'פכ קרוסס לע



 חיק יפוי תלילכ

 ,ל''ז רעמייהטרעוו ןושמש ה"ומ םסרופמה ריבגהו ןואגה לש ושרדמ

 ךר םלע דוע ותויהב ריאמ 'ר לש ותרותמ לבק ןתנוהי מינהו ,עדונכ
 םגו היכ ןמיס שירב מייוה םימותו םירוא 'סב .הזמ האר) םימיל ריעצו

 'סב ו

 תיק יסילסס וכנו -- ,סש ותעדקסכ סזע סללו ,סינלס תוכזפ ,5"ז וכיכלע
 'כ ססכ לכ יפ3 לכקכ סיסס כ"ז ןיסעכיי6 ןכסל סיוע קסנועס ןולנפ 3כס

 עטנ ןפג ס"וע ןולגס 3ל0 סיס דסלס סיככ יכס ןכ סיס 6וקו ,דליפ ןס

 ס"וע  דכככס םיסיס דינכס 300 י35 לוסו ,זלונדעסרפ ק"קד "לו "יינלס

 :וכריע .יכיקיפ סיסו ,ם'סככע ןתכו* 'כ סש3כ ספ פלקנ סיסס ןיםעבייס ןפכוסי

 םלכס יכנס 320 סיס יכססו ,ספ וככיע יכשופע כ"ג ספ וידככו ויכיכו

 רלגכס י35 לוסו ספ ליעס ירכככ 'םלכע סיסש כ"ז םריס י33 ס"וע ןימקסו

 יכ ססכ ספ 5קקנ סיסס 3'ז סטקעוודלעג ןפכוסי ס"וע ליננק 3לס סםלופעס

 כולפ ס"וע ססכופעס ןולנס לס ונפוסעו ןיסככ ליתעו דככנ ןקז ןפלס ןפכו*

 וכנעזכ .ספ- ריעס ידככנ ישלכנ סלכ סס וידככו ויכינו  ,רפר .ריכפס 251 דכמ

 ןולגסע | סיכולס םדוק יכפ יעטע 53550 סס .סכ5 לכו ,ויתי סכילע 'ד סז
 5וסו ,לקפרק קייק ספ עייכ ייסס תוקועע הלנע לעַּב פליפס ןייכסנ לכוקנס :

 קייקכ ע"כ ייסס  ןוטלכס לכיפס ןייכסע .עדוכס | ןולנכ לש וכ ןכ סיס ליז
 לפסו 5לוד יכעס 'כ כע סילעטס לונע לעכ לוקו יפסיסק יכולנעו לכדלוס

 תועוקע3 סכופס לע פוקועע סלנע "סכ כ"ג פכועו ,סקלותה 5לע לפט 6

 ג"סכס ריב יכרכ לע לרגתנ ופורכי יניּכ ןפכוסי וכיכל ןולגק סנסו ,(3 סינוס
 סיוע

 ןוסנס כרס לוקו ילעיטק יככרע רסל לודנ סדל וכ עט קזק קסיק רדקכ יכ עדו (52

 ןמיסכ "רזטיל5 'ר כיסס,, ס"וט ורפסכ יכ ,טיווסייכ ק"רכסס ןטיספיל רזעילס .ס"ומ

 כסכו כ"קס סחנע םדוסכ ל"לז ןסכוז* וכיכר  ןופגה יכפל פוכירסכ וסללש סש עיפה 'ב

 םיסש ייחס םינכרס סריכנה יסגוז יפכ סירכרת יתעס רככ תנקו, : ל"סקזכ וירכד שלרכ סש

 יוכו ל"ז סוקופע קלנע לעכ ןולנק ו:קז יכ5 רעל דכנו ןיכ כ*ג ליקש ,ס"עפ דוסד ופכורק

 5ריפס ןטרד עעכ סיוע לודנס ןוסנס יכקז יכ5 רעס ירספו ירפש לוק ק"עפ דוק כ"ג ידלמו

 סע ינטכ ינש סיס ,רפט ירמס רפסו ,ד"ע לע סירעשק סוכמ רפס רכחט ןיככופ ק"קר ר"מ

 ונעמ לולטל יסערכ יסרעגו יסרעל  ןכ ללנ ,סוקומע קלנע לעכ ןוסנס ונקז יכס רע

 הלנע לעכ ףריפש ן"רסע ןוסגקט עודי רכדקש '5 ,סיססכ העע ס"כסעכו ,ל"כע 'וכו "קמסש

 רפסו סירעסק סוכמ לעכ לריפש ן"רתמ ןולגס סע יכשכ נע  סית 0כ פוקועע

 לע פוקועע קלגמ- ורפסכ סיעעפ הכרת וריכז) לוסו ,קית וככ ןכ קר ,רפס ירעס

 לעכ ןולנסש עודי פיכנט סלת -- ,ס"תללז ןולנק וכקז יכ6 סעכ סינוט סועוקמכ קרופס
 ד"כ5 סלוענ קיס 65 סנו ,ןטרד עעכ 'ר סט ללכ לרקכ קיס 55 ד'שט לע סירעטק ונע



 -יפוי תלילכ

 תיבב םש ףפותסהל איושיקעה ק'קל אבל ושפנ התלכ םגו נ יכ םש םימיה ול וכרא אל םלואו ,(וירוענ ףולא היהש תוריאמ לעב ןואנה לע םש בתכש 'ד שורדב איה שבד תורעי 'סב
 ככ 15 סיס ןיקסעע תנידפ3 ןיסעכייל ק"קנ ע/יכלו דינסל כ"ז ן"קסע 2 .לטקכו ,קסוכ תעלו יד םלופ סייס פעסנ ויפלכ ספיו כ"ז עטכ ס"וע רח הש

 כחנו .ותרותכ תולטפכ לכס כ"ז ג"סכס .ריכ0 555 סלודנס סניסיכ ודעכּכ יכ שי תרפפת תרטעל :'יסיו ןנזס תפוע לוסש ,סס סנידעס יסכ6 לכ יפּכ פלוס וו כלופע ועש סיס לככ ללקק ןמזכו ,גוכעו ךק ןטק סלע ןיידע ןפכוסי
 לפסנכ ןסו סכנננ ןס יוללכ וסעסל ןעז סיס לכו ונפטקי ונס וכדועו ₪ לנוקנ ספ ויכל וינע תת וספכ ןוכלדכ ךפ ,ןלינ .יככ לכ כע פס רפיכ
 לעכ םודק סיקנ5 םיל לנוקעס ןולגס ונקז יפע ודיכ סלופפס סלופס
 | .לודס | סונוענ קעכס תועס ותלו ,ל'ז .י"לפס5 יסילס ספ כ"ז תוקועע
 :ץיסעכייפ ק"קד קייחס סקכפכו ,(סס יתלפו יתלכ 'םל ופנודקסכ ונינכ
 2. דנסכ ספ ןסיס קקכפ יכ) סלכסו זיכס םכסע סיפעס לכ ועפלכ וכוכ
 = לטפנו סעסס ומ ספקסנ יכ< ,רת סנו תסל סנס קל ספ ןיסענייל ג תוכנלס 6סכ לע שי למס עטכ ס"וע 3כסס כותכ 6520 = ,(ןפזס
 :ופוככ .סיכס ס"י ןככ סיס ןפנוסי "נס וננו ,סינסכ ךל ותויסכ ועכועל
 , ,סינש 2" ןנכ ותויסכ ,וינ6 םריטפ לסללו ,ןיטעכייפ ק"קל ל"ז 3לס וינס
 קיל סינפ לכ יז כילע ס"וע ןולגס ל05 .סניסיכ דועככ סט ריעס יככ
 6 ונענע 'תסקנו ,סינוט סיניכעכ | ,לסייכולד 6לופלפכ תיוס יכסכע תופיכס :ןנכ ייפ ולס - ,ק"פכ .ד"ילמ כס ףלוסס ןפוכ כס וינתכענ 'לכ ןיסענייס ק ונפל כז סייסנפוס כעכ סיוע ףילסס ןולנס כרס ירירי יל .עידוס סז לכו
 תיוע גיסכס רככו = ,דונכ ותסוכע ספו ןיטענייפ ק'קכ "דו ריינס כיינ יסט לי לעעכ למל ס"וע לנוקפס ןולגס כלס יכקז יב5 תריטפ ןנז יכעידוסכ
 וע" סמכיע תכע תקדלס יעפ ינ6 סיס לקפלק ספ 6ניידו ללפס >"1 ססכ
 כע3 .סכסו .ומ"גס .ג"סלס קיס יכ6 תליטפ סוי 15 תעדכ סעפכ סקסח סיסו

 -. =  .סנוסתק
 | [ריפט ןסכ .קחלי "ועו ףפסוי םירלס לעכ ןסכ ףסוי ק"ועו ל"םרקמו ס"מרס סע דחק ןטזב < יפסיטק .יכולנפ קיקו לטיל סגידעכ רש סלודנת לכדרוק ק"קכ ופרופ רוסכ עיפוק יכ ,וריע "  סש לע שנדרוסע ןפכ 'ר סשכ 2ורס פעו לריפט ןסנ 'ר סשכ [רקנ סיס קר ,ןילכול ק"קב צץ

 | : :עדוככ כ" ןילכולע ס"רסע ןסוח קחרקפ
 וי



 טיק יפוי תלילכ
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 ק קב ריבא היהש ל" יולה רזעילא ה"ומ ףירחה ןואגה ברה ונק 1
 הלעו (אינק ןמיס תומש 'פ ףסויב תודע) ויכרב לע םש לדגתנו ליז
 ותפירחב ןמזה תפומל היה רשא רע הלודגבו הרותב כ"ג הלעתנ = ,
 ותאיקבו 4

 כ"נ *5  קיסעס סייסכפופ רע כ נ"סכס ירידי ז5 56  ךיע למ8 .סנוספק
 ,ליכס .ןסכוק* "גס יכל עטכ יכ 3לס ןולכפ סט סקכפס .ןמ 338% רד |

 ןכ6 סכלמ םל סעדפס יקמעפמ 15 ופינוס ותרוקפ פ"ע יכ כ"ג  לנעימ

 סירטסל %5 יםיככ 05 יכלו ,ןכ63 עבטכ סיכ רככ לש6 ל" עפכ יל 309

 ךכפ ילסלו ,ועכועל ךכסו לטפכ .סיתככו ,פיסס כעס קקוכ *5 קיפעסכ ופו|
 סייסנפו6 דוד ס"וע סכסס 3כס ידידי וכ "5 ק:ס 3"כרפ סנש % 7

 :ןוסכס סזכ סס קקקכס ליסס סנלעס קסוכע קפעס 4 0

 !היהנו- .יהנ"> ,הימוד-.,ןיאמ =היכב 0 ואשי -- תיב

 ךר יםימרכה רטונ ,םימת קידצ תריטפ לע ,היאשו רבש <

 ק"ק הפ מ"רו ד"בא אומה ביה ה"ה ,םימכחל באו ,םימיב
 ,אקארקמ גי ל עו ה"ומב ,ל'צז ע טנ ה"ומ ץישעבויא

 הברה םידימלת דימעהו ,תולהכ המכב הרות ץיברה רשא = |
 ,ומוקמ תא חינהו ,ומלועל ךלהש ,הארוה ירומו רודה  ילודנ <>

 הלעו מע 'ד הלעמ לש הבישיב ,ומעטו וחיר רמנ אל
 ב"י 'ב םוי אוה בוט יכ וב רמאנ אלש םויב םימשל
 = :ה * ב צ נ ת  .ק"פל [ב"סת ?] ח"סת  ןושחרמ

 קקמכ .ל"נס .עמכ "כ ברכס תכלפב רכזכס סנסס טרפ יכ רוב יכיעב
 פ"ע לוס ןכ יכ  ,ניספ 55  קיקפ סוקענו תועטכ סט קפענ ול |

 וכ5 .כ"לו = ,ן"פ .סכשּכ דלוכ ל"ז ןפכוסי ינכט וכעדי לנכס ילספד .,ןו
 ,סיכט ש"י ןככ ןפנוסי '> ןופגס ז5 סיסס יקס ק"סס םנשכ וי6 לט

 גוסכס יפכ סש6 יופכ סנ קפס ןילנו ,סינטנו סלותכ לודנ ןץרבוגב רננ 5

 ץיסעביי6 ק"קד קייסס םקכנפכ וילע ססלנס סעל לפוק סז ילסו ,ססס סיניב

 כ"ספ תנסנ תעס כייע3 כ"פו | ,ויכע וי םועכ סיכס 3"* ךככ קל סיסש ספ |

 קיסט ועלע יפפ כיג וכעדי םז דנלפ סגו :לורכ שח םינוכו ס"סס תנסכ לו |
 רפסס שולדכ ליס סגד פורצי ולפסנ לפונפ ןכס ווינ5 רטפנסכ ןטק 0 ְּ

 כקקכ לסל לוס יכ ,פוס סיליד יפכופו 556 םעע לופס יתקעל רש6

 תיבננ
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 ונתוח תיבב הרטועמה גארפ קייקב ותרות רואב עיפוה כ"חאו ,ותאיקבו
 ןשרדל לבקתנ ןמזה ךשמבו ,ל'ז אריפש קחצי ה"ומ םסרופמה ןואגה
 םשמו ,ץימ ק"קב ד"באל םשמ לכקתנ איקת תנשבו ,םש גארפ ק'קב
 :עדונכ קעבסדנאוו גרובמה אנוטלא תולהק יגב מ"רלו דיבאל לבקתנ

 ברהדו

 סשפל ות תל יג ןסכ לוסו | ,יתודליכ יכינזע יע0ו ינ5 כש63 ינפ תינע
 יינע 355 ןנס תכוק לופס כ"סו .קפולע יספככ רםיס 65 ינםינלסו יככדנו
 טטפנש ןעכפ לע ריעסס םכופע ךכ 'כס ,'ז םוכדכ םיייעו 5"ז ונינכ :"כע

 :פסל 5סכס סלט םענו ותודכי3 דוע ,ל"ז 3רס ויל

 כי ןיקסע 3קס וינל םוע יכקל ןפכוסי וכינכ ייח יע* תוכוקכ ענונס המו
 ספלכס סע ליעל ונלנס רכנכ םיפכ ךועס לכפוע ןטק סכע 15 ללסנפ

 תכיסיכ דועככ ספג וסוסלס כיעס יככד ןיסענייפ ק"קד ק"סס םקנפכ ויכע
 קיקד ר"כס ןיידע 15 סיס לם5 ,תולילע סיכפ ת"וס כעכ ם"5 ס"לסע ןולנס

 לם וסלדע תינכ לכיוו ק"קכ סעונק סתיס ותניסיו ןיקסעע תכידענ ןיטסורפ
 ונינלס : סוקע לכנס 55 .ןככו ,לייז קענייסטרעוו ןוסעס .ס"וע ליכנסו ןוסנס

 ולפסנ ועכ ,"ירוענ ףולא, ויכע נסכ פוכיספ סינפ לעכ ןולגס סט תל ליננ
 םוכדנ ל"ק םכד תולעי וקפסכ ןכו ,ס"כ ןעיס םיכנ ע"וק לע סיעותו סיכול
 ר"קמ 36 'ז טויג ךיע ק"ק: תסככס םיננ ורפססנ וינע סעסתנ רם6 יד
 פוס .,יעעסכ יכוזפל סיכי5 לטל רינכס ןולקלסו, : סש ותכיקנ כע65 סכו ,קיפמ

 דונכ .ול56 יפדעל לס5 ,ירוענ ףולא ספקינו סקותכ סלוענ ססלופנס ןולנס
 דועכמ וכיככ עככ ססעו .,כ'ע כ"ז טפטסנעזייפ קיקד כס כילע ס"וע גרס
 קיקנ "כו דינ סיסס לננוטיל יוכס רזעיכל ס"וע ןולנס וכקז ודוד סניסינ

 ןולגס ועע ןתקתסס לסלו ,סינפ3 ם"עכ ויככנ לע סש לדנתכו ,יוסיכעס

 "= תלפ סריכגס וסכ תל וכ ןתכו גלכפ קיקמ לריפס קסלי סיוע ססלופעס

 .יפכו ,5" ןולגס ויס םיככ סש גלקפכ וסכדפ םיכ ונינכ ענק סמל ילקלע

 םעלס יכס5 סיני סיתכנס סתיס תלזו ,ק"פ5 ןוכ> ת"ע תכסכ סםכ לכ סלרנס
 = 6 סכעלל סס5 ןודככ ליעס יעכסו ילודנ ןי: גללפנ סש סיסס תקולסעסו

 ינפכ סס וקלפנו | ייסכ5 ליס סנגסש וטפס סיספולסו וקינס תקניע ספיסש

 "וע | לודנס ונינקס 65 ול םדפ ר"כ ךות לםכסכ תלפוע סיס סל ץיםילס

 ןולנסו | ,ןיכסוסס ןפ 'יס סש גלרפנ לתכיתפ םיכ 15 סיסמ לדולכ ססככ5

 ויס .קילודנו כיעס יעכס לכ ועע וסלו סט ר"נפק 'יסס 6כיפס ףללוו .סייונ
 טקעע כ"ג סיכטס גכונעס ק"דנל ז5 'יסס ינ5 סכח ןולנסו ,ןיכיתעס ןע

 לליו
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 תריטפ ירחא ןטק ראשנ יכ ירחא ל"גה יולה ףסוי ה"ומ .סורגה ברהו | |
 ל"ירהמ ןואגה ,לודגה ויחא ותוא חקל ,ל'ז ןואנה  ויבא

 ותבישיב כ"ג דמל םשו  ,ונחלש ילכואמ תויהל ,ותציחמל אננוטיא
 דע : \

 סכס ת"וסכ רלונעכ ס"סת תנס סלסתכ ססעפ סיס סזו ,פליתסל לנדס 99
 תס סט דוע 550 55 גלרפ5 ןפכופי עייגס 53 לסלכו ,ס"ס ןע'מ 0

 ק"קנ םונכרס 5סכ 5ע סנסל סשע עם יכ ,ליז פרולכ פילס לודנס ונמל |

 סלו ,סס גלכפ3 ולפסכ רס5 ויריעכפ ילורג סע ןפכוס* וכיגכ טעפםסו 3 ְ

 כיעפ "וס לע  לפוסדככ סכוי סיוע כעוופקלכק 35ועס סייונ סינולנס |

 סויכנ סש פסס ףוסנ סנוסל ינ3 רפס3 רסוכנמ 05)מ סז לכו --

 : (1 ,סנוסלקס ותנוסת

 תכסכו

 כיכר רפיסש ספ (רכוער ספונ סכוק6 ינכ רפסמ כ"ג כג6 ךררכ ספ קיסעסמ יתיאי

 ק"רכלס כ"ז ןוטלרס רגיס סכיקפ ס"ומ ןוסנקל כיטק רס5 ופכוטפ ףוסב סש 0

 סיק הלש כלחס סיספורס סילע ודיעס רסס וריכח סקנ'ע ןוד> ה"יקס סכש למס גרוכמ

 םער סנס ,כקעי סוכס סוכוססכ סכופס רקוסס םערל םטוס ופלעעט סנו, :סמ ל"ת

 סרו | ,"יכ5 סכח, ספ קלחנס לוכ וקח ,ל"לז סדורכ סקרכס 'ר לודנס וניכר וס סש .רס

 ,כ"כס | וכיבר ירכרל סחר פילו רודה יפכס לכמ רסיקב רכרס ז8 05 רככו 0, יס ספ סר

 ןוחגס עסנ רככו ,בלרפכ יסלכ לוסס רכרס סטעכט רחסל .ךרעל סיכט יפס יִכ וסלעעל סמלו

 לעכ וכססו לטוז קיל5 לעכ וככו לריפט ףללוו ק"וע םיכולגק סקו יעס םיכ לכו ,ןיעל לנס |

 ןפ ויס סככ סריפש קחלי ס"וע ןולנק יעח וככו לכימ ק"ומ כרס ינקז יעסו 2 תוכש |

 יוטטעפ .לסוי 'ר סש5 קשסס םנוסס ססענ ל"כס ףלסוו ס"וע ןולגק םרוקפ םחפו ,ןיריסנס

 וכיכר יריעלס יכודנ סע .יסרכדו ,סלופלפ יססע ןיטסרע  ןיידע ל"גק סיכוסנק יספש ויסו

 כ6 יססכ כ"סלו ,סספ ןוכנקו ופע וקלקנ רודס יפכמ) סיכרע קע 5 הטלס רופס ר :

 רקש ,סיקנויס סידליל םיפמו יסרל ליס סכש כלסש ל'כס סטפק לע ודיעסש סילפורס ממ :

 ןידירוומ = םוריסכו ןימ ליס כלסק יכ ןעי = ,סויטכטס  ירומיל סיסרסמ יכ ,סבל .ןורזכ ורפי

 סמ קיזקמ סלס כלסכ סלו ,כלס ןמ סיסכו ,סלומ סתל רט6 סיקרועו סונופנסמ סיספויו

 רטפס ךיסו  ,סקנסק יעי לכ שמע לורג סר קלט סיקרועו ןידירווכ סל שי וז קש6 כיעב דלוס =

 סנס ונעעטש יפכו ,ססרופ ןיתסו ,ןיחט סכועו קעונכ םויקכ סכירפ פ"כעו ,הטלסל קיזי לש

 ל"נק סט5ק הלכש דע סיטעומ סיני ויה 9 י,ספוכט קכ ןיפ .קכנערו קנטד 6יק ל"כס קשלס |

 סוסופר יפ לע ל רכס 5 5 פו  ,קכורק סיקה /. סנ יכ סט ןמדזכ ₪ פור 2 :
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 ךוקה .רזנ לעב ליז לכימ לאיחי ה"ומ ןואגה ןתוה כ'ג  היהש) < דיבא רגערפ קיזייא הומ גיהוה תב תא השאל ול חקל : יכ ולש ןוירפא לע יתבר אגולג ק קל עפנ זאש ז'עת תנש דע
 לכ 00
 | לטוע ךופע סיככנ סרות ץירס כס ןלרפו ויוק תי וכינכ תבשבו

 וו .ריכנכ תנ יטלפ תרע סלכיננס ותסלו כ'ז ןולגס וכתוס יכ
 | םמע עוכככ וסוכ תפ יד ליער סינס יתשכ סמ ןיכע וכנע יכחל הלו ,סדונעס לעו סקופס לע תנסנ יוכפ וכל סיסי ןעפל  ,סקילע סיס וססנ לכו ,סולכ סתיכ ופופ וקיזקס ,גלוכעס ק"יקד עויופ ןתכ יכדכע סר
 וכ .יכררונ סחע ליגנת ותועס י35  תינכ סרות כם כסלכ תנסל | גלוכעס
 לש ?סעכ ןכלסו טקסס סס כשיו ,וסלדע תיכ וכינכ סג סט עכק הז לנו כללשי יכודג ןכנק ינתס סיקסל סכזו ,קככלכו סיסעו רסועו ןוס ססל לסלי ילודנ וכסנס לע קיזסככ .סרופ לס סכוע סם סיקס רס6 ליכס
 עלכ ץפול ףיפוס סשס וקנס ןתז ךסעכו ,ד"עפו ג"עפ תוכסכ פופולל
 על כשו לזס כייסלו /(יפינפו יפככ רפסל ותנדקס3) סלופנ תועילס .סכקו
 מנכ םעיסכ ילסל) סרטועוס ןיע .ק"קכ עיילכו ר"355 סשע .לנקסכ ל תכשכו וסע ןםלדכ סננמכ ןנזכ ךספנו 5" ןולגס וכסוס תינכ .גללפ
  ןמ .תיוכ יול וכ לכ וינס ופספכ סטו ,(יי"דפפ ק"קל ססע עסוסי יכפ
 == דועכתכ ל .ןויעכ רועכס קדס ססכ סרוס לוקו ,ןללס תולקע | סיכונס סיריס דל
 טפ ל קר רטפפ יס סז רכדט ,סרכד ןכ ורעלו ,גלרפכ .עינערלקפכ סיפפורס ינכס יכפל
 עפל ןכו ,לקכ ופלופר וסח סנכס .סרונו קוניפס יעפ .לקלקפו רסויכ םוחכ וח נוט כלחק
 ,סוסילעכ קוחר ופלוז לכס  ,דכיכ קיזפו קניל קוניפל ספעכ םעכ ןספו פינפעכ קשסק
 כ ךכט פוקיפסס 05 (לדורכ סקרכ0 ) וכיכר ךירטל סיקידלל הלקפ יכמ ס"כקס ןי6
 ₪ לילפ יספורו סיפפורס לוקל ןיעפס לל וכלכ סוס ףס יסערלו ,קעכו סעכ םחס לע
 יכע "סרכטכ וסכ יכ סילפורס פודעכ כושי ךירל פעסכו  ,סיננכס פד יפכע רסויכ ועלע עקס
 לודנס וכיכר דנג ופונפוכע לרוגו וכיכר סקדל פולרסל פוכירלכ וירכד לכ יסקסעסו ,סט וכיכר
 .עיר :קכ .סלעסש דע םוכז ףכל וו ןודכ חרטו וקדלקכ ןפח סיס יכ ,ל"[ סדורכ ססרכס ס"וע
 גפוסעו ויכורק סלכ ויסט פיעל ,סש כשח רשל גסרפ ק"ק ינוסב ספווכר ינס לכ דגכ ועע ןידסש
 " םש וניכר רכז סלע לע סוס סלק יכיעכ לפי רשס סלוסו -- ,כ"ז ןולנס ויפח תיכ סחפטעע
 1 .ירסעו ד"כ6 סיקט ליז סייסנפוס ךוד ס"וע ספונס כוסע סקרופע ןולנק תעדפ סנ סעולנ
 3  סעענ סעלו 0 ורודכ .סוקמ פככ סירכדעס שפר כ"ג 'יסו ,ליסס סעכ סט נפרפ ק"קכ סרפסד
 : < .לככו ,סש ד"כ טלר קר סיסש ל" ריפט ףללוו ע"גק םדוקפ פע לכס סש נלרפכ רכדה

 =- 1 ?ל"ז סייקנפופ דוד "נק לש ויפס כ"ג 5 סיס לוקס עדוכ



 אבק יפוו תלילכ 2 ל

 םע אתיירואד ילופלפב םיעושעש ול "הו ,ושרדמ תיב םש ע
 אובמכ) םש אגולגב ד"בא זא "הש גארפמ ץ"כ ילתפנ היומ | ןואגה

 םירבדב שרוד האנ כיג היהו ,(םינוש תומוקמב ףסויב תודע וופס
 קירקי : : /

₪ | 

 רנככסו לודגס ולפס סע קנת סנו ,לםיסו תעלכ דע = סיקסופנו 0

 תולכפ יפנפ תולכפכ סללס וכ לם6 טפעע ןסוס ע"סס 5ע "סיעותו סי

 יגפנו סכוע .כולכ ולילוקכ תגסע ודי '*0 55 35 ,סכסכ סיעכס 6

 סנו ,(ד םופדס סוקע סם ןינ ריענ זפ 'יס 550 סנו ,םיפדס םופפוס-
- 

 ויקפס

 וכיכר סריטפ ירסס רוסכ [לי טפסע ןסוק ע"מ לע "סיעופו סילוק, דככנה .רפסה

 ופדכ ,ןייעטנטכימ  ק"רכסס 50רםי ק"ןע ןוסבק כרק ודככ ידי לע ל"ז רכמעה |

 ,ןירסנופ קייקד "מ .ןסכס דוד ק"וע ןוסנס ככה סק ל"קקפ תנטכו + ,ת"לקפ םנשצ' לורסב

 סופה לכו סוקס לכ שרפלו רפבכ 3 וכ רעש  "ןפנוקיו רוד סכסע לפס 3 ד ּ

 סולק לעכ ןככק ביכ :קיר6 סיוע 0 ניטתש קע תונטס פלק כשי5 סנו 5% .ךניכר +

 ןפכוקיו דוד פכקפ 'סכ ופעדקקכ דוד ירכד סכסו ,סיעופו סירוס 'סכ וכיכר ירכד :

 סינכח סיעכ5 וכל תלוש רודו רוד לככ קנה ויעסר וככ סכו ,וכעס 05 .יכ "ל ירסחכ,

 ידי לע ופרופ רוס ק"כקת עיפוס סינורתלה פורודכו ,קלופ יעודת וכל סינוסש

 רכג ןסנוקי וכיכר סטידק סנילוכ ססירפו סדיס סלוגס יככ לכ לס ןכר לודגס ן

 קרופ לש סעעט ועעע 65 רטס סירוכ סיטנס העט רדרדו ןוק כ"ג קעו5 רודו לול .לככו ו

 סיפסוסו ,עדרדו ןמיקכ סישלק יעכתל סנלע 56 סיקיזחעו עדע ירקס קעק ה לועועל רכז 2

 וכטכ .סינוטפרק סיפיככ ופעש) :סיפפס כיככ סיעש יסדקכ סוע  סיליטעו סיעוסו | | סי

 ןפכו יקור ₪6 ריעק 'דו ,וירכר 6 רפכמ הפרסו לכ סרוק6 יסרע6 ןכ ללנ ,סיינוסו

 ,סיריפסכ סיריסע סיעופו סירו= וירכד יכ יפיסרו ,סיעופו סירולכ כטיק ןייעכו דול

 ,וסנוכסו ופנכפ םופירחכ וירכד רדסו ,ויכיע וכיסי ופכד סעוטקו ,סיפופ פפוכו טכרמ ס

 סיעכוכ סילחנ ולופלפ כורכו ,סעולעס הרוסל ילו רכנסעה ןיעע | ,וסכוכנכ טמש|

 יתיסר סנסו -- | ,תניכ ירעט סישעמ ולנג וכ ,סלרעכ דעסנו לכלממ כוע ,סע

 כרס לע ןכרכר ללעע ויפו ,קעדקו העי סנכעו ,קמכתכ רכדעש ןשוחס תולק +

 ופולדג סוקפכס יפיסר סיננעפ סעכ יכ ,ופכוס ירי לי לו ,ל"ז ןסכוקי וכיכר .בקס לעו ך*

 < לסוטס ןקככ יכ5 סנ סיעעפלש ףלו ,ססירכד קעועכ דרי פלש ופוכתונע ככ סט ,

 טדעו .סנוכת רסח שיפל יולרכ עיזכו םסרכ .ללשנס יפככ ינפ סוקמ לכמ ,סימוו

 כ"נ כפכ לפס סירכדכ סנו .סט ל"כע "כדק ילכט יכ עדויט יפל רכדפ ינ6 חור סו כ

 סופרכ כ"תל רופכ סילוק רעפ ןפנוקיו דוד םכק6 ורפסע יכנס קלסכ ופנדקסכ זק רכתעס |

 סירטס ק"קכ קיס ןוטלה קלמ ורפס סקפרס רחסכ יכ כ"ג רפיפ סשו ,"סקס סנפכ 0

 ניטקש תונטסק רוכעכ קפנש ול רעוכ כרה יכ סט הפרו = ,ןטותס פולק לעכ כרס ןכשע "

 קלור סכקו ,סע ד"פכע רקסו הפונמ 6לו כת סמק 5 קר יכ כועל קיס ופנוכט עכו

 וכ  קמרנש ליקו ,סרוטס ₪6 הלקלק ןסכוהיל דוד םכק יכ קכלס סיכורחלס רוד "רב
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 "75 יפי תלילכ

 \ עימשהל הגידמל הנידממו ריעל ריעמ עסנו ,םידדוחמו םירקי
  המו -- וםש ורפסל ותמדקהב ומצעב בתכ רשאכ םיברב

 ומ יג ויהש םהמ הברה ונאצמ הנה ףסוי תיב תחפשמ ותחפשמל

 = | לארשי

 כסמל םוכנכס לסכ לע סט תנמכ לרלויפ ק"קל 535 וכינכ לקקנ ו"קס
 .ולס6 סויג סע לטפנס טלופפלכ סגסכ ךול3 ס"וע סשמד "נס ןולנה

 םדקנ ןיע קייקנ ודפססכ וילע סעקתכ ןתנוסי וכיככו) יק"פכ ו"קס ספד

 עכ כ": 5וסו ,(נ"* םוכד ל" םכד תולעי וכפכנ לפונפכ ק"פכ ו"קס

 2 ודנ סיעכק ויק סינפוי סנו םופדפ סוקע סטיק סס יכ ןעי זפ סתסקוכ וכ

 זק 8 סנוסו ריעס כיקע לכ לכס ז5 ודי ונכע ו ק"ק יסכ5 סלולו

 כ ₪ ,ןעזפ סכסנ כנכ 50 ,י"קס תכסכו ,ס555 תויסכ סטעע לסקתנס

 ע יכמפ | קענסדנלוו ,נלוכננס | ,לכוטכ5 םוכסק 'נ  ע"לכלו ר"35כ | וכינל

 : לפקזקי תסככ ת"וס :ע3 ןנונככעכיפלק 55קזפי ס"ןכ סט ד"כלק ןולנס

 וחג" וכיככו) :,ק"פכ ט"קת זועפ ג"כ סוינ סם לטפכו וליסכו לכודס ןקז

 0 סגד תורעי ולפס3 רפונפכ טייקפ 39 יייס סוינ 2 אל ודפססכ וינע

 סליפס ן"לסנ 0% "3 ירככנ סיס ל תכנכ .לענ  סיירכנ
 ל יםודק סע יספל5ס לע ופעכססנ ועלע לע ריעס לםלכ םוקותע סכנע

 םכ ןייעמ לכש סעסכו ,פדכ 65 רש6 ןטוקס פולק לעכ ןוסנק רוככ רנג םוטק רכדכ

 : כיכרו ך"סס וכיכב דוכככ העינפ קיס ו"ק ייקיש לק רכד סוט 05ע* 55 ןסוסס פולק רקיסו

 .קז קרופ לט סכרד סוס ךכ סכקו ,ךככ הע סיעעפכ סכיכע גישת סו ,כ"ז ןפנוס*

 'רכסעה כע קסכנט רטכ רטסו ,סייס סיקל6 ירכד וכסו וכלו קרפמ קחו כיסוע הז רפוס

 3 וינע לכט רוכעכ קר ,וילע גיטקש םונטק רוכעכ 'יק 55 כ"ג  ןסנוסיו רוד םכקל

 וו נ"סוסמ ןוסנק סנט סלעס הכנסו ,סינכס סדעע קז ןיס רטל ,סוכורג סרכדע ןוסלכו דוככ

 ! קעכ .ע"וח לע טפטמס םוכיסנ ורפסכ ןסוחק פולק לעכ לע גיטס  ,ססיל ק"רכלס כקעי
 .כ'נ .רכחו וסכסל לע קכקס דוע ףיסוקט 56 ססנש וכ רטכ לש יד 55 ק"קולק לעכו

 רע רססו - ,ערוככ דוככ ךרדכ לכסו ויפונטק וילעמ ריסקל "פוכיסנ ככוכנ,

 וקמ לכע ,סינותו סירולכ 4 ןהככ סוס סג סיעעפלש סנק, ומכע לע ןפכוסיו דוד

 פע ₪5 קפרקש ועכ יכנס רטוס ,"עדפו סכוכמ רסק םיסכ יןסרכ עיזכו תפרכ כסטנס יפככ

 כד (2 * ,סינוסו סירוס לעכ . וכיכר דנג קנט יכנכ ככככ ועלפ של כשומ סיִהְו

 ג  ומלעסס כוטחל וכיוסר קיס ןכ ומכ ,כסרסי לש ןרולע יכפכ רכרכ יוסרכ ,עיזכו ספרכ ודנכ

 ₪ כ"נ וסס ןשוחק םופק לעָּכ ןולנק וכיכר יס ירלס דנכ סג קכע יכנל םכנכ ןכ

 :ל"דו | ,קילר ךירל ןיל סקרופעקו לפרסי
- 



 בככ יפוי תלילכ

 הרותה לע ףסויב תודע ורפסב םשב םירכזנ םלכו ,םיניוצמה לארש*
 ןרהא היומ שודקה ןואגה ךינפל הפ םבשוח יננהו ,םינוש תומוקמב
 קיקב וימי ףוסבו אזיימריווב ד'באה "הש ןרהא הטמ 'פ לעב ןשרד

 אקארק

 ט"ו ג"סכס י"ע פ"פ םכס3 סרכטשעל3 םפרכס ,סכיפס ן"לסע ןולגסע ססס

 כע3 ןולגס יכ םכמ5 סלו ,(סס סדרטסעפכ סיזככסל ק"קד ןייד 5" 'ףסו*

 יכ כינס םוכסק 'ג יגיסכעו יםלכ פלע שקי סגו ותוע סדוק סו5 ללקזח* תסנכ \

 ככס וכ תל "כלו ר":לל סס לסכס לע ויכקל וניסויו סכוטכ ועע ושע*

 05 סס סכולו ,ןלדיק ק"קד ד"3:5 ז5 סיסש ןנוכככעכינלק דוד ס"וע ןופנס <

 סמ 5סכס תל כ6פ5 ופכ סס יכ ,סז רכדד ותסק3 ת5 05ע5 וכ עועס וגל
 ווסוככ סינס יפ ''ס* לסל םיפ ,60דכ רקו סכככע לוגד םיפ ןיכע 3יםוסלו
 כ"ג סכנות סיס  סיסס םע3 סנסו ,וסתפכ סיעיכשע "סי 55כםי יעכס לכצ
 ס"וע עדונס ןולגס ס"ס :םוכעפ3 סלע לסל ,םולוכסל םי6 סמ סכוטפ6 ק"קצ
 כס5 ינ5 סכמ ןולגס כס וככ סיס ץוקו ץ"נעי סשכ לכקנס 5" ןדעע 3קע*

 ק"ק3 .ר":ס5 ססע | לגקפכו) ,סש תוכסק 'גכ פ"כו ד"36 כ"ג סדקע סיס
 "350 ןסכס יכדכע ס"וע ןולנסע סליס יגד לכתס סגו ,(עדוככ סדלטסמ>

 ןדעע ק"קכ ר'35 סרקמ סיס 3קמי ע"גסו ,סכידעסו ןכזופ ק"קד פיילז
 ,ופגעול ותכות ספיס ססו ותדכוע ריע לנוט55 ק"ק3 וסכדפ סי ע3ק כ"חסד
 סוקע3 .סנודנו סלופ כ"ג וכ 'יסו ,סיכיפסכ סיכיפפ ,סילקי סילוכס כ"נ לכסץ
 יניסכעו ישסל וכ וקק3 5 סוס קנשסס לכ יכקסלו ,ןכנכ ןיכתסו ןיכ3כ סג ודסל

 סדקנ סיס רספ וינ6 5סכ לע וסכיסוסלו "כלו 7555 ותוכע5 תוכסק "צ
 סססלכ ףוכל תויסכ ליז ןפכוס* וכיככ  ןולגסכ כמ" ולסנו ,סש ד"30 כ"ג

 ,סלונס יכ3 לכ לש ןנלו לינכ קירל  ,ולולו כלקסי לכ ולוד3 ריקי 15 סיסש =
 וכ גסועל סול יכ ,סתלכק5 סעסו סתסקונעכ סכעכ ןפכוס* וכינל ג סנסץ '

 ותויסכ ויעומע יעי3 רוע סש סיכר3ּכ סלוס ןינכס רככ יכ ןע* ,ו"סס קיקצ
 סיסו סש גלונעס ק"קכ כ"ז ןסכ יכדכפ יכ יכנס וסועס י35 םינכ ףפותסש
 ייסיו סופדס סוקע | 16 כ"ג סלעכ סיס סס לנוטכ5 ק'קנו ,ויכע סוקעס ןש
 יקיו ,סדקעו זלע סזל ופפכ ספוק לסל יפכ וילונס לכ סט םיפדסל ודיכ לקכ
 ק"קל | עוסנו  ךומס ץיפ ליעפ וגינכ .עסג ""קס תכסּכ ןיקס ןמז 3

 סוינסעס ילדס תספדס לע ותנכסס סמ גתכ סייסכנ ליע ךכד ולכענו גכונעס =
 סותסס לע סס לנו (5י"קס ךלנלנוז םופד) ט"ו* "סופו כ"עכס 'יפ סע =

 ןוילסע .סוכנס .3לסכ ןפנוסי 'קס ק"'פכ יייקת 35 'ס םייסכמ ספ ספוסק ילד <

 סייסככז 1

 9 עב
6 = 



 = יפוי תלילכ

 :תוחאו ,(םינוש תומוקמב דועו היע ןמיסב םש) ודוד היה אוה ,אקארק

 יהיהש ץנוצ ביל ה"ומ ןואגה תשא התיה איה ותדוד התיהש ןרהא

 .ןואגהו ,(ו'ט ןמיסב םש) בושטניפ ק"קב כיחאו איושילעה ק'קב ריבה

 לודגזה

 :ססעכ לודנ דוככו ,"5יעי ר"ס5 ק"ק> ץיע  ק"קפ יכפכ יד ךרדכ יככ5 .ס"סככז
 .,ויכפפ ויסש סיכנכס לככ ןכ ססעכ 55 לס5 ,גכונעס ליעס יכעסכ :ולוככ וכ

 .כעיס יכ  ,וניככ ת5 ןיוע יסיו ,סמ ססעכס לכ תל סלכ ןדעע כקעי "גסו

 יםיקסעכ יסיו גקעי ןיע רדכ ודככ רפסכ ?וסו  ,ולוננכ 53 יכ 5ע ,וכ סלס

 תכפפע וסכ65מע םיסלכ יסתו ,םוכנלט ססוכעכ סע 5םכס לע כםי וניכרו
 ,('פקםיכ סכופ ןיככסכ | ,זועו ףקופ לכ3 סתעלס וסכיםי ת5 קיזחס> םדוקס
 סנ ,ויפויכדע סיע ליזת 'ד  כבֶר5כ לע5 ססל לכלו ,ויפוכייעע סלוס ןיפסכו

 ניטס סינכ כש6 דע ?קוע תסכותו סיסוככ יככדּכ םע לכ: י3כ3 שלד סורד
 תינ ד'עס סיס ותינ סנו ,סיעיס לב ססע סככ ,ויפוככדמ סעוכנ ןועע

 : סיעכמכ דעו

 פוס סופסנ כםיכ םקיִּכ לכ נקעי סלולו ,סולסנ כםי5 םקיכ וגיגכ הנהו
 :תכסופ סזיפ לופעכ וקיו טקס לכו קכ לכ יכ | ,ליז ןדעע כקעי "נס

 יכ וכעסנ ,סעסלנ ופ כנסלו ופוכסעע םלככ לכוי .סד* לע רט6 וניככ לע

 ?"תע םועיעק סזיל ז5 ופ>* סייקס תכסנ יכ יכסלו ,סמככ לוס 'ד תעקכנ
 פוקכ וכינכ לע ככועלו ,םוכונסס קקל טפסל לסוכס תעש 559 15 ,5ייז .וכיככ

 רססק ךכד וכ ופ5 תוכקנו ,ו'ק לונפ תנססע ססכ ללעכ יכ ,לודג םעכ

 רפוקפ לע וקיג םל סג סלזעל ן5 פלקו ,סעכס דע ופדסלו ופדקכ גיולכ
 "םודס לעכ וכינכ ןולנס תלו ,סדרטסעל ק"דנלס 355 סיכ5 סיוע ןולנס

 ךתכוסי וכינכ 5ע ססינסכעב וסעכי סעס יכ ,עירפפ ק"דכ6ס עסוסי יגפ
 לכשפ סעס ת5 ןסיו .סס ו"קל ק"קכ סיכפנ ועע ססכג כקעי כ"גסו ,ןוסנכ
 רז תוכגסע תוקפסע  ויסס דע ,סוכ סויע 5 סלנג םקוכסעס םלו ,תוכפע
 בעע וסידסל כייג וטקכנו סלעסל ודונכ פ5 וכפכ ס55ס סילוננס תסכסו ,וזכ
 :ססיככד לכו ,םסכ סיס 55 עעוש יכ ,סריכ סתכע 65 ךפ ,ןכפס לכ יכפ
 < לכעו ליעו כיע לכע לוסס לודס יכולגו יעכס לכ יכ ןעי ,ןיפלו קפ5כ ויס
 :וסקעע 'דו 5" ןסכוסי וכינכ לש וקר5 ץפי5 סלכ ודעע סעס סנידעו סנידע
 תפ לקלקלו סתכנע 5 לפסל זועו ףקות לכ סיכנס רס5 םילכ סככ ופני יכ
 רכיככ ןולנס 55 15 ופיכס לסל סקינתכע כול קירלס 5 וקידנסו ,ססנטקע

 כופכ 55 קש6 פודעס פוקוכ 'סנ סופדנ סלכ ולכ לםלכ דונכס תלכי ןפכוס*

 .סכוטנסב



 למ יפוי תלילכ

 לינה ותדוד דכנ היה יתילפהו םיטותה לעב ליז ןתנוהי וניבר לודגה
 ה"ומ םינואגה ויה ויסיגו /האלהל דוע הזמ ראוביו ,(אינק ןמיסב םשע
 םש) הבו שורמה לע שדוקה רזנ 'ם  לעב אנולגמ 'לנימ לאיח>

 'ִּפ

 סכעכ לש5 תקולסעס שלו םעכס ילסלו ,קיפל ו"טקפ תכס3 סם סנוטטסב
 -- ו"טקפ סנס עלעל דע 5"יקפ תכנס עלעסמ --- תופולל סינש ע306 ךסע

 ןתכוסי .ןיניו ,כסרסי לכ יכיעל וכיככ םקר5 ספלגנ יכ סעערל רעסס סק 6
 יכולגס יכנס כיינ סעלועכ וככסו ולטפכ ליס תענ יכ ססז סג ףלו ,סעעו>

 עסוס* לכפ לע | ןוסנכ ונינכו סדקטסעלע כיל ע"נס סקו  וידנכסנ "₪00
 לוס יכ סכע5 סלו ,(ןדעע 3קע* ע"גס לוס) ודכ5 קע* רפוו  ,ע'דפפש

 ותיככ וכ ''5 כס5 סופדס תיִנכ םיפדסו ,וכועעכ טקש פלו םכ 02 דוע לש

 ןתכוס* וכינכ לע ןולקו ו: סיסכפ סינטק סילפס סזיל דוע סט סנוסצ

 'ס דנכ לכס לס6 יתוסוכ יכנסו 'כ םיפדס סנו יכיז סיכולנס וידיעכס לכ 'לעצ
 פככ ספול סוס וסע לכו יול סיסכופ ויס ויככד לכ 335 ,םודעס ומול

 סתפכקכ סכס3 ולכלי לוסק כודס ו יפכס לכ יכ טרפבו ,סילכעס סכסמ3 |

 -- :עדונכ לסקנ 535 סולסלו

 כיככ תל ופדכ לסל םעכ סעזס תונס ךסעכ סנ יכ סזנ תוסרכ 0:פכס הנהו

 וסקנו ועק וידנכפע לסל תענו / 3סככ סרענסקו ןוקנו תיגנ
 ודככמס ז5 סג ,סלטעס סילסלו תפכנמס ריססכ .,סכמכו קלס לכ וכנפ לולשל

 ככ וכ -ולכסו ,55לסינש תולכככסו תולודג לתטס םדוקס תולקק יטלל ועש
 ססיכס לכי ל יכ סנס לם ספיכק3 ופופ וסלקיו ,רונככ םסכיו 0500 פופוש-

 ןכ | ,סנידעס לעו .כיעס לע ןולטפלו 353 ססל םויסלו ,ססרעב רפפ ןסכ>
 כיענש סקיתעסו סלודנס סדעס ןע ללקנ ךיקס ןעז3 5"יקמ תכסב יכ סלכס

 ויתונל סוקע 65ע5 | ,סנידטסו 5קללק ק"ק ספ ולו ריינס .םויסמ ,5קפלק

 ללונעכ | כייז םוקופע סלגע לע3 לנוקעס ןולנס ונקז 35 סוקע * סיסודקס

 ס"יקמ 35 'ז 'ס סו"פ לקללק ק"קד סככ לניר י3 סינוסנס םיככרס תכ3

 ,הכספלו סל וכל םויסכ וסלסקס יככ לכ סז לע ופיכסקט, סש וכפכו :,ק"פל |
 ,סכגס | יריסיו לסקס דונכ סעלע ונדנססו  ,סכסתנכ סכסויכ סלטעס ריזסל
 יוכככו סילכד יופככ = ,סייכ* 5399 לש  ףדווי*לווס לודגס ןככודל ת5) .םקנל

 ףכית כותככ וילי יי דוככ תכסספכ סתלעו ,סקיכנ) 3סז .ליזוסכו ,סיפסכ

 תוסוכ) ספד סיכיידת יסלכ לכ סש ועפק סז לעו ,'וכו "תונככ לטש דיעו =

 כי'ג וניככ 5כקכ ג"יקס תכסב כייסל סגו ,(פכוט56 סופר לייע סייל ףל תודעס |

 תויסל



 יפוי תלילכ

 טאטשנטכיל ק"דבאה בוט םוי המלש ה'ומו ('א ןמיס תישארב 'פ
 זא היהש אדנל ל"גס קחצי ה"ומ עדונה ןואגהו ,(ד"י ןמיסב םש)
 שריה יבצ היומ ןואגהו ,(זיטר ןמיסב םש) בובל לילגד ריבא ןיידע

 שיינמ

 לרכפש> "נק .םוע כמלל) סכידנוסו  גכופסכקיכ ק"קכ | "כלו | די':55  תויסכ
 .,לכיוו ניעכ סיס ותנש ןוכעו | ,סנידעסו ם"כ ק"דכ6 קיסס םלקסע םירעכ

 "רילע סעקפכ ןסנופי וכינלו ,ק"פכ גייקס ןוטלק לד5 וייכ סוינ סט לטפכו
 פוס סז לכו ,('נ םוכד ןפנוס* תסק ורפס3 לפונעכ לכוט5ל קיקכ ודפססכ

 לש סקסופעסו סלודנס ותניטי ם5 גוזעכו ופנטעע קוספל 52 5כש יכפע

 | ולו ופכקכ יכ  ,סש תולסק ינ> ולוכ תלססכ דיע סם סל ןק ס5נע רככ
 'ןיעעע סייס סינ גוטסל ץכפ יונק לכע סינוסקו סילודג סידיעלפ ז5 יתנישיל
 .רפנ רמפ 35 יכקס סימודנ ןיסיכת ילענ סככס סג סכותכו ,קקועעס ותנכמ

 ילומנ לכ יכ פלז סנ ףלו ,תוילנכע קיפ ספע סייס סיקל5 יכנד עועשל
 סקסעו ןנע .סלכ ולנע ,וסכדע תיכ .תותלד לע ספ ודקפ לסל סילע יככע דס

 םקיפססנ סלוסטס ססוק סכדכ לסל סט תולסק 'נ3 סינילקסו סיריננס יִתּב
 ,תקומקעס פונסכ סג סט סכיטיס קקספ 55 סז לוכעכו ,רתוסו יד סכעסו סח
 ,קכידפסלו סלות לידנק5 םיעיס לכ סיס ולפס לכו ועטי לכ | ל"ז וניִבכ יכ
 דועלל רעטנס לע דינפ דעוע סיסו ,ןולפי ןכו סנכי ןכ ותופ ונעי לסלכו

 ךכ לכו ,סכיסו סנקז דע סג סילע וטפנ לסעו ,56קםיכ קלות ץיכרסלו דעלכו
 רעוע וכ סק5 ללס דע ,סכילו סעוי ,סיִנככ סלות ת5כסִּכ ותקוסס סכדג
 ויתוכוסמ כ'ע  ,סכלס וז יד ככד ופלע סיללועסכ תונוספ כינ כותככ ןעזו

 "כט5 ופנוסת ףוסכ ועלענ םייעכ םוקוסכ סיתעכ קר גיסס 55 יכ ,סיטעוע

 פיסו ,םייקת תכסנ גרונסערפ קיידב6 סיסס ןוסללס רגיל לכיקע ע'נסל גיסס

 - כיטס .ת"וסכ קייג זמ .הפרו) = ,פיז ןכיככ רכסש סנוס5 יכנ 'כ- ףוסכ סספדכ
 . 39םש סללסה לע ליז וכינכ תנופת סע סלעכ לס '3 ןמיסכ רזעילפ יל
 תיק 65 קלסתנס ויגפל ללגתס ונכיככ לכ סש כתכו ,סס רנקעס 3כס ןכעע

 יסיננססו סילוסנק רי כייקלו ,ול כ:יססלו 3טיס נַדנ ןייעכ ועע סיכסע ןנוזס

 ,(ויכפל ךלע לס5 םייוטס כתכע תל וכעע וכנג סנו וטסכ יכ לעעכ .סדי 'יס
 םופדס תיכ5 סירקיס ויכונס קל כדסל ןעז כ"ו קקכ 65 יכ תלז סנ ףלו

 ייסריננ רלע דורט ותויסכ יכ ,רנכנמ .סזכ וטפנ סתלכ רסל יפכ סט לנוטנכ
 וסולכ3 ותכקז םעל ךפ  ,דעועל ןוזס דוע יכ ולעסנ ןפז5 ןעזמ רכרס ספד

 סס לנוטללכ ופדס לולפ לילוסו רדועתסו סק ז5 ,ותדוקפ יע* ונרק יכ

 תנסנ



 דכמ יפוי תלילכ

 ,(ו"ש ןמיס ףופ םש) ,אדורב ק"קב חרוז היה ותרות רוא רשא ש"נמ

 ףוסב םש) ,הריבגה ותוחא לעב היהש ליזיוו ביל .היומ  לודגה .ברהו
 טאטשרבלה ק'קב ליזיוו ףסוי ה"ומ ףירחה ברה היה םנתחו ,(איעק ןמיס

 םש

 וכעסכ ס"ס ריי ע"ש כע יסילפו יפלכ לקיסו רככנס ורפס ת5 גיכקת תנכ

 ע"וס עיט לע .סיעופו סירופ לודנס ולפס דנג סעידק ןיד סזפ לפסל םישע

 כס ססעעס םעדכ וסכדי סש לודגו ןטק ,םפכ לכל סוטס לנד ?וסמ יכפע

 :סס יתילפו יתככ ורפסל ותנרקסכ לייכע ,יס3 וכלי רסס ךרדסו .ןוסעי

 ותעדקסכ כ"ג נפכ רס5 כ"ז וכיככ לס כסזס ןוס> !לק* 6כוק דוע ךל "אהו

 ,וכסככ ליז ס"כפלס לודגס וניככ :תכס סע יתעדי סנו יפערי :כסו, :סש

 פודנס ולוכס3 תולקכ ןיע ועילעיס דע וילכוס וכריס תיכס ךותכ לכנתע סוסו

 סיניס 3ול3 סנעל ,סדוקס 55 םסנכ ססיכפ וליתסיו ,ייסקזפס דיס, .ללוכסו

 ,וכ :ןייענ לנס רפסנ סיוט לכס די ייסי ספנטסו הלכקס קכסכ סיס* לםלכ

 סיכניסכ .סיכ3כ ןפיס .סלועס פונ6כ עליפס סע סכסו ,דיעס וכעע סוני פלו

 יככמ .ספקככ יכוגס וניםי סילכו סיסעסעס וללס סיכסנש ףפ כ  לתיילופד
 ספלנק סג ספלנס סנ סנטס ינ* וקנעי רסלכ סכע5 ,סותע וכ ןילו ךפס וכ

 ודעפ* לכו = ףודינו ףוקיס דוע ופסי ללו כיול תעולס לוק סתבסו | ,ודבסי
 ךופנ ודעליו וכיסי 15 ,סנופל טוקס ץפ סילקנו תסקנ וקערכ םיל תעחלע

 כייע = ,יסיי5 ונוטפ .עוכסכו וירפע לוכלל דיעפ רנש* ותכסלכי ל"נס לוכסס
 ןכ לנג רסלכ יכ ,קיר5 ותופ לש ויפכ םע5 לוס 'ד רכדו ,סידעקנס וירבד

 ופפדנו וטספתנו 3053 וירונס לכ וכנקתכ יכ  ,ס5כ5 ככר 35: 05 סיס

 ילודנו נכס ככו ,לסקשי םולופת לכ3 סנס סנסו ,סז לס6 סז סיעעפ סנלס

 כופע ססלופעס ןופנס סיקמ5ס םי6 רנדכו | ןוירככד ת5 553 סיפוס 5פ7ס'
 סכוספ וכ רפסכ .ותעכסס3 .סנידעסו "כ  קיידכלס 551 טעכב ס"רסמ :סמונפ | |

 : סש ודי גותכי סז כש6 ,רזעס ןנפ ע"סו סימעקכס לע ל" וכיככ לכחש

 יאשונמ רחא אוהו ,הלוגה ינב לכ לש ןבר אוה היהללצז .ןתנוחי וניבר,
 ירבדו !הצילחו םובי ,ןישוריגו תושיא תוכלה לע לייז ם"במרה לש וילכ |

 אמלעב ייתתעמש ורזפתנ רבכ יכ ,קוזחל ציא הזכ לודגו םסרופמ בר

 יאהו ,םיפלאל דימעהש רודה יקודגו םיקהבומה ץבינברה וידימלת י"ע =
 החכתשנ אלמלאו ,הכלהב םימכח יניע ריאמה ,אוה יארוהנ בר אנתר
 יתרכ רפס המה אלה רבחש םירפסב וילופלפב הרדהמ אוה ,הרותה
 ,ל'ז ןולגס ל"כע "שבד תורעיו ,םבימותו םירוא ,םיתעל הניב ,יתילפו

 ידו
0 



 6-7 - א +

 < יפו תלילכ

 יכחו קי הרותב גלפומ ןב כינ רלוי ףפוילו -- ,ז"ש ןמיסב םש)
 ,םש) ותורחב ימיב אדח אתווצב ומע דמל רשא יולה םהרבא רמכ
 תודע, ורפס רבלמ יכ כג .ונל עדונ םירובחה ןמו == ,(ז'מ . ןמיסב
 2 ס'שח תודגא לע הארמ הפי רפס כ"ג רבח הרותה לע יגסויב
 ותכסמ השש לע תוכלה ישודח 'פו ,(ט'ע מיס ףוס"םש ףסויב
 זנג תיבב הנומ היה םגו ,(םש ותמדקהב) תומבי"יסמ םג םכותבו
 'ז ןואנה ויבאמ הקחנל ול לפנ רשא שרוק יבתכ ץבוק דמחנ רציא
 ו 0
 ינל טקכתנ יתינפו יתככ כפס תקפדס לסל סנט ועכ סנסו --- ,קזכ ידו
 4 פ'כ סויכ סיני עכשו ןקז ויעע 55 ףסליו עוניו ,סכעפ לש סנישיכ .ןסכוסי

 . ד :ןופס קקוקע תקנס ססו יק"פל ר"כקס תכס לוכל םדסכ
 כ ונפכפ סנופו ,סיככ .ססלס וכ ויס יכ וערי ליז וכינכ לט ויתודלותמו

 - ,גיסלס סיס דקלס ,סתנעופ סתיס סתלות 705 סינט קל ספ
 ד | כלפתס וכיברו ,סינטכנ ךכו סעכקנ 35 סיס רם5 יכדכע ס"וע  ףיכסס

 9% סכס ןנו קמלנ וילעש' ,סכ ויכע כפכו ,יתיכפו יתרכ לפסל ופעדקס ףוסנ

 : | שס לע תופיקכו תופיכקנ סי3כ סיסודס םדיק ל": לוס ףלו ,יינ5 קנסי

 ,סעמק קקוד יכפע ךל  ,כםיפדסל סללו 5": ןולנס וינל דיכ סחלסו ריש
 ל לויס כקפ .דיוי לע ויסודקנ דסל ןסנס קל יפדסו ,סיכופכנ וכלסנ ןעזתו

 2-7 -- :סס ותעדקס

 8 יכס . סיס סוסו /ןיסענייס עטכ ןתכ ס"וע ג'קופעס כרס סיס ינשהו

 = ;מלטסנטכי) קייקכ דייכמ סיסס ליז לסרטי ס"וע ןולגס 3כ0 סיכ ןופללס
 , = קיקכ סיס ותנס ןוכע רט6 ןיסעכייפ 55יככג סיוע .ןילקסו רנכס סיס יגססו

 = - ₪ כ"[ | וכינככ ול 'ס ם3 סגו --- ,סלכסכ דוע ססע פוכיו ןערזערד

 ופסכ לכופ לוקו ליז .ליקכעכפ .ףכלוו ןעיככ .ס"וע דיסקס גיסקס תסל סתיס
 ינכ רפיק ספו) ,ויקס 5"ם ןפיס סנוסכ .םוכסכ יסכ דיי לע .יתילפו .יתלכ
 :ןמיככ .ס"ומ ספלופעס דיקסס נכס ינפמ ססעסכו |: ל'סזנ 5 5דנוע רכנוע

 "85פועס כוקנס לוסו וינ> ךיכפי 'ד דליס וככל ןכס ןוידפ ליז ליקנעקפ ףללוו
 = לם וכעמ קקי5 קגט5 .סלסעו ומסע סעסכ ז5 קקכ ריי גיכעז ס"כ סכועעו
 7 דפיס וכ תל וכעע סדופס  ןקכסל סכוסכ םונתע םתל סלוק סיסו ,סדועסל
 = י,וכמע יככ סל סדופ יכ5 ללסו סקזמ ןסכ קל לוסס םוקיפ סעכ לעלו מינס
 < ןכייסד דקל  ןסכל ויסונת) לכ ןמיל ןילד ללככ לוס ילולד טלסתכ כוסו
 ס"וע ססלופעס ןולנס יעסל תוכתעס ןתכ ךככו פיס תוכסעס סגו ןוידפס

 קסני



 הכק יפוי תלילכ

 ףסויב תודע ורפס דבלמ הרואל ואצי אלו םיבותכב וראשנ םלכ ךא
 תושדח ונל עדונ ודי לע רשא ,וייחב דוע סיפדהש | הרותה לע

 אגנוטיא יולה תיב תחפשמ תראפת תוטעל ענגונש המב תורוצנו
 - :הזב ידו ,הקיתעהו הראופמה

 התעו

 יעס םכ- יטלמ פכמ תיכככס יפועס ותסל ליכסכ ןככפש כ"ז סכיפש קחלי
 -- :(ליכע ימ"ז ןסכ יכדכפ סיוע דינכס .ינקז .

 :ל'ז .וכיככ כנס רס5 סירפסס סו
 ,סט פייולכ 'סכ ופעדקסנ לפוכנכ ק'ו6 ע"סס לכ לע םיתעל הניב רפס (5

 ית65מ סלולו  ,םופדק כול5 55: 55ו סיכופכ3 ללסכ סזס לפסו)

 סכיכ, 3 םולכ סמ ססלנס גקונעסמ לכיע סייס 'ככ סילק םוקלוס רפסכ

 ןולגס סג גטס ןכ ועלו ,'זייכקס ןיוו סופד ןיסעכייפ .ןסכוסי עיגסמ סיפעל

 ככרסו ,וספרכס סילפסס ןפ ,ל"ז וכינכע סיתעל סכי3 'םס תל טעכ3 סירס

 :(סקידכ .ךילכ

 וע5עב ניב ייפ  לופפ 55י סוסו ר"> ע"טס לע יתילפו יתרכ רפס 5
 !5 קנס קל ונעע ספרכ 55 סלולו ,נ"כקמ סנסנ סם סנוטכ

 : סיכותכ3 רפסכ ל0ססו ,3
 וינקפ תכסכ לולסנכלק ריעב ספדכ סדנ תוכל לע לארשי תראפת רפס (3

 ס"וע 3003 וט5טסכטכימ .קיהבלס ללרשי ס"וע ןולגס 3כס ודכנ יייע

 סכ רפסס ףיסנו ,ולסע ףיסוס לם5 סיטודק םפסותכו ,ליכס ןיסענייס 'עטנ

 -- :ולסע פוקיפסס סלטנוק כ"ג ףיסול
 פולסנכפק ריעכ כ"ג םפדכ יוס ע"ט לע סיקלס ינ םימותו םירוא רפס 4 ?

 --פיכס טלטסנטכי5 ק"ד36ס לללםי סיוע ג"סלס ודככ * ע סילקס תכשכ

 סיוע .ןולגס 3כסע לייק ןסכוסיו דוד תכס6 לפס כונל3 ספדנ "סקס תנשנו

 וכינכ יככר םרפכו 9535 פוסגסו סיסודק לכוכ ןיכלעפ ק"קד ץ"ע  ןסכס דוד
 תנס5 יסע בייס ףווקנלזכ כוס ספרג פ"סקת תנסנו ,לימ סיעופו סירופ 'םכ

 : סיעותו סילו6 יכע ייפ לע ל"כפ ג"סלסע כ"ג .ןסכוסיו דוד

 ט"עקפ תכס3 גלכפ3 םפדכ רזעס ןנ6 ע'סו סיכעלס לע הבוהא ינב רפס (ס

 ןערזערד ק"ק ינסופפ ןיסעבייפ 55יככג ס"ופ | ןילקס ודככ י"ע

 ילו6 סיוע ג"סולעס ככס סינעסו קיתעעס ןע םוסגסו סיסודס תפסותכו .,לימס
 -- :לולי3 .ןיכיכלס םועוקע .סכלסכ וניככ ילבד םלפלו 9535 ןעדזעקלע =

 לפס



 = 7.,5-- פע .תלילכ

 .- רככ הנהו 5 אגנוטיא ביל הדוהי ה"ומ ןואגה לא בושנ גוש התעו
 . , = תראסתלו ןואנל היה ליז ןואנה ויבא ייחב דוע יכ  ,ליעל ונרכז

 = החד רבכ לורגה רזעילא 'ר לש ושמש העקש אלש דעו ,לארשי

 < ספסות סע 5% תכסכ לש םפרכ פספ 8 . ףלאה רש רפס (1
 . < ןמונכ ןכסעו .ק55לפ ק"דכפס ןכו5 םוכיל סיכל "וע ןולנקנ סיסודס

 : ו 7 סרטנוק כ"ג ופופנו ,ףכלס ןנע ספ3 סיפלקנו ,לסללוו ק"קנ סיס

 2 : וכ . "סרנ
 יִמַרס ייפ | .ליעקמ תכסכ גלרפ3 םפדכ תינכ תוככפ לע ערמה רפס (ס

 ,ולסע סיטודס תפסות סע .טסעפ קיקכ דינכ ליוכעולק ןועעס סיוע
 וב כשל ויטודסלו ,יתלכ ססכ וכיכל יטודסל 5לקו ליז .וכיככ לככד 5
 = 503 - "5םיככד ללנכוו = סרטנוק וילע  ףיפוס דועו  ,יתינפ סש3 סלק וילע

 8 :סט לפסס
 1 ו - םפדנ  יסירפססו פוסרד ללוכ סיקלס 'ג שבד תורעי רפס (ט

 --  נ"סכס ן3 | 3קעי סיוע (יכסס 3כס ודיעלתו ויק6 ןכ ייע
 --- : :5לסידלוו ק"קע 5" 3 יכ סדוסי

 -תוסלד לכוכ ןוטלכס סיפפפנ סיכוכס יכנס ןתנוהי יצח סע ןתנוהי תשק רפס (י
 | = סינוס סינינעכ "טס תוינוקד סיפלפכ סיסודס ינססו  ,סידפססו

 .- < ס"ופכ קטע ס"וע יש בס ודיפלפ י"ע ריינקס תכשכ 3וככ3 וספדכ סכיכסו
 :סנטוק ק'קפ כ"ז 3קעי

 < תלק תפסופ סע ספרכ סלופס לכ לע ףלפנ רוכס ןתנוהי תראפת רפס (?לי
 - .ןופנס כרסכ .יכופ .ס"ןע  ג"קולעס .3כ0 סיננוקו קיתעעס ןע סיסודס
 = ומכל יכנד םרפלו כלכל ןערזעכד ק"קד ייפ כיל  סדוס* ס"וע

 ןופ5 כעל .סנ ופוסנו סנסס לכמ תורטפסס לכ לע ןתנוהי תבהא רפס (ני
 : 5 פס ייימ = ,וניבכ תריטפ רסלמ ריפ םפדכ | ,סכיפ תכינמ לע תוכב

 וטטפפכ סירפפס 035 לכו | ,ליז גקוגדלע | ףסוי ס"ועכ דוד סיוע ףילסס
 / אש ,ססל סיקקותטעס ןולנ5 פווככ סינוס סיסופדנ סיעעפ זיפ וספדנו

 = לקונס סנכס סנו ,סדנלכו סכלסכ סיטודס סנכס סינותככ דוע ללסנ .ס95 לכ

 1 נוסנס יפכ ןעזס תלקתס לככ סידינלתס יכפל .סינכנ וכינכ שלד לט6 ןכנכד

 -- :סזס סוס דע סכופל ופני ללו ,תוניסיס דועל3 זל



 כה יפוי תלילכ ;

 ירדסו המכח ירדס ול רסמ ויבא יכ  ,האישנ הדוהי יבר לש ושמש
 ץרא ןירהעמ תנידמב לארשיב הרות ץיברה ופרוח ימיבו 4 ,תואישנ
 תנידמ איה) האיסור ץראב םג ותרות רואב עיפוה םשמו  ,ותדלומ
 בובל .ק"קב אזרביתמ שירלו אתמ שירק 4 לבקתנש דע * (ןעיצילאנ
 ןמזב רוע םש לבקתנ הארנה יפכו ,לארשיב םאו ריע  הרטועמה
 תנשב רטפנו םש ר"בא היהש ליז יבצ םכח ןואגה לש ותואישנ
 שיר רותב אגנוטיא ליירהמ ןואנה םש בשי רבכ זאו ,ק"פל חייעת
 'ם לע המכסהב אב אכלמל אכלמ ןיב היהש טיעת תנשבו ,אתביתמ

 ביל הדוהי .היומב יכדרמ הייומ גייהרה רבחש) הרותה לע יכדרמ רמאמ =

 ןיידע היה ןמז ותואב ירהש דבלב דובכה ראות אלא וניא הז .("בובל-< =

 םאנ קיפל טיעת רדא ג"כ םויב, םש םתחו ,(ירבאד ק'דבאה בובלמ
 הנוחה ל'צז ליגס רזעילא היומ ג'הואמה א"אלב כיל. הדוהי 'קה
 עשוהי ינפ ישודח .לעב וניבר תבשב כ"חא םגו ,יו צי בובל ק"ק הפ
 שיר ןיידע ל"ירהמ ןואנה היה זא םנ םש  בוכלב תונכרה .אסכ לע
 תבומל להקה יקסעב תונברה לועב םג טעמ כ"ג אשנו .םש  אתביתמ
 ה"ומ ג'הרהל הרוסמה ימעט 'ס לע ןתנ רשא ותמכסהמ האינכ .ללכה
 םע, םש בתכש ,(חיפת םדרטשמא םופד) אקארקמ שלזיימ ביל הדוח =

 אמרג ןמזהש תעכ טרפבו םיברה תושרד אדרטב ינא דוומש תויה
 יכדרמ ה"ומב םהרבא היומ ןואגה ינתוחמ דובכ לע יתכמס מ"מ "וכ
 לולא ג"כ 'ה םויב, םותחה לע םש אבו ,'וכו "אווקלאז  קידבאה
 ק"ק הפ. הנוחה אגנוטיא יולה ביל הרוהי 'קה םאנ  ,ק'פל "פת
 ק'קב רדיבאו היהש ותמכסה שארב וילע ספדנ םש הנהו "וצי בובל

 אב אל רשאו ,עדונכ ,םש בוכלב ד"בא עשוהי ינפ לעב ןואנה
 ןואגה זא היה אלש ינפמ והז םש הרוסמה ימעט 'ס לע המכסהב
 תיבל בולפועי דיריל עסנ יכ םש בובלב ותיבב עשוהי ינפ לעב

 לולא ח"רמ דימת ליחתה רשא ןילופ תוצרא 'ךד ינואנ לש  דעוה
 שרד 'ס לע ותמכסה ךותמ הארת תאזכו ,ןושחרמ שדוח דע ךשמנו
 ףוסב םש םייסש אקארקמ ןשוד השמ .היומ נ'הרהל הרותה לע השמ
 הפ שדוק דעוב הוצמ תדרט ןידורט יליבח \ ףקומ יתויהלו- ותמכסה
 'ב 'ב .םויב הרותה רובכל רבדמה דיה :,ןיטעומ ירבד כיע בולסרעי
 קקב הנוחח אקארקמ עשוהי בקעי ריעצה םואנ ,קיפל ז'פת לולא
 ינפ לעב בזע זאש א'צת תנש תלחתב םלואו ,יו'צי לילגהו גובל

 עשוהי ,



 יפן תלילכ

 ל"ירהמ ןואגה לבקתנ זא ,ןילרב ריעל עסנו בובל ריעה תא עשוהי
 !ם לע המכסהב אב הנשה התואבו יםש בובלב ד"באל םג אגנוטיא
 = ,אננוטיא ףסוי יר ברה ודימלתו ויחא רבחש הרותה לע ףסויב תודע
 אפכה לע בשי רבכ זאו ,קיפל א'צת לולא ביי 'א םויב םש םתחו
 כ'ג אב ןויס ח'כ ויצת תנשבו ,ילילגהו בובל ק"קד דיבא. רותב םש

 :(ט'צת אווקל אז סופד) הרותה לע לאומש תיב 'ס לע המכסהב םש

 םסרופמ ןואג היהש ףאד הזה ןואנה תקדצמ תוארל אלפנה הנהו

 התא םש ותלודג םוקמב ז'כע היל פינא אל זר לכו ,ורודב

 ךומסל הצר אל םימעפל יכ ,לאוש השענ יר או ,ותונתונע םג אצומ
 עיצהו ;השעמלו הכלהל םיעגונה םינינעב דבלב הבחרה ותער לע

 רשא % טרופפאר ןהכ תבייח ה"ומ ןואגה ונתוחמו וסיג ל וירבד

 כ'ג ונממ שקיבו ,אטיל תנידמב קצולס ק'קב ד"בא | ןיידע זא היה

 הארת ןכ ,הפי ותערש ןהככ הטונ תעדו הרות תעד ותעד תמכסה

 ןמיס טפשמ ןשוח קלחב ,(איכרת בובל סופד) 'ןהכ םייח 'ר, תיושב
 ןואגה ינפל עיצהש :המ הכחרו הלודג תחא הבושת ונממ ספדנ םש 'ו

 .רפסב ,רוצקב ןאכ יתבתכש ףא/( ותבושת ףוסב םש םייסו רבחמה

 יה :הזב [ ןייעל המרה ודובכ לע ךמוס ינא ןאכו ,הזב הברה יתכראה

 / |  ק"קב שהה אגנוטיא יולה ביל קרדוהי םייח םאנ ,רבד ינבישהלו
 / ל'הזכ וילא רבחמה תבושת כ'ג םפדנ 'ז ןמיסב םשו ,יו צי בובל
 ,ינימיה דומע :ינתוחמו יסיג ה"ה ,בישמ הכלהכו ,זינעכ לאושל בישאי

 ומש דובכ חבשל ורודב םסוופמה ןואגה לודגה רואמה ה"פ יינ

 " םש ךיראהש ירחאו ,'חרזיו ריאי ו רנ םיולה אישנ ביל היומ םיראפמ

 םסרופמה ןואגה וימאאב םייח םאנ, שותחה לע ףוסב אב ותבושתב

 צי קצולס ק ק הפ הנוחה טרופפאר ה"הללז ץיכ החמש ה"ומכ

 .ל"ירהמ - ןואגה םעפה דוע עיצה  ,י"במל ז"כ 'ו םויב ח'צת תנשבו
 ינינעב ,טרופפאר ןהכ םייח מ'גה ונתוחמו וסיג ינפל ותבושת אגנוטיא
 איהו קדכוראב ותבושת כיג -ול בישה ןהכ ח"רהמו ,רתיהו רוסיא
 תבושת לבא ז ןמיסב םש דיי קלחב 'ןהכ םייח 'ר, ?ר"ושב הספדג
 ראובמכ ןמזה ךרואב הדבאנ 0 םש הספדנ אל אגנוטיא ל"ירהמ
 חנ הארנה יפכ הנהו -- ,םש רבחמה ןואגה לש ודכנ דכנ תמדקהב
 שדחב יכ .ק'פל טיצת תנשל ביבס אגנוטיא . ליירהמ וניברד 'ישפנ
 הירא היומ ןואנה םש בובלב ריבאל ומוקמב לבקתנ רבכ שיצת תבט

 ביל /



- 

 וכס יפוי תלילכ

 ללייצז לשעה ה"ומ לודגה וניבר ןב לואש ה"ומ ןואנהב) אשירמ ביל
 ותמכסהב ראובמכ ,יתבר .אגולג ק"קד ר"בא ןיידע זא .היהש (אקארקמ
 תבט ב" סויב, םותחה לע אב םש רשא הרותה לע לאומש תיב 'סל

 ק"קב פ צמו יתבר אגולג קיקב הנוחה כיל הירא 'םאנ ₪שצ
 : ילילגהו .בוכל :ּ

 תיכלהב - אגנוטיא 'ל"ירהמ ןואכל רבח רשא םירפסה לכמ יכ עו
 ומצעב רכז רשא "תובושתו כ ורפס םג םללכמו ,תודגאבו

 םש יכי ול עידוהו ל"נה טרופפאר ןהכ םייח 'ר ןואגהל ותבושת ףוםב =
 ףא סופדה רואל אצי אל םלכמ הנה ,"םירבדה רואיבב * רתוי ךיראה
 האב רשא תחא הבושת קו ונממ תוארל וניכז אל ונאו פבהמ דחא
 סגו ,ליעל ש"מכו וננמזב ספרנש "ןהכ םייח 'ר, תיוש רפסב סופדב
 ףסוי ה ומ ג'הרה ודימלתו ויחא ומשב םיפדהש "הדגא ירבדמ תצק
 -- וםינוש תומוקמב הרותה לע ףסויב תודע ורפסב אגנוטיא יולה
 ליעל ונאבה רבכ | ,ויתובא תיבל ותחפשמ תרקי תלודגל עגונש חמו
 זכש ףסויב תודע ורפסב לינה ברה ויחא ונל דיעה דעה רשא תא
 היה ןרהא הטמ רפס לעב אקארקמ ד"באה ןשרד ןרהא 'ר ואנה יכ
 .םתדוד לעב היה בושטניפמ דיבאה ץנוצ ביל ה"ומ ןואגהו ,םדוד
 :דועו דועו ,םתדוד דכנ היה יתילפהו םימותה לעב ןתנוהי הייומ ןואגהו
 שרופ אל יכ ,אבוט קפקפל שי הזב ותודע רקיעב יכ דחכא אל םלואו
 אל יכ .וםדוד ןרהא הטמ לעב ןשרד ןרהא יר היה ןפוא הזיאב ונל

 עדונ רבכש ירחא ,םמא יחא וא םהיבא יחא היהש טילחהל לכונ =

 א

 'ר לש ויבאו :םימזאת השמ 'ר ומש היה ןשרד ןרהא 'ר לש ויבאש
 סגו ,ל"נכ ןייטשנטכיל םהרבא 'ר ומש היה םהיבא אננוטיא רזעילא
 יבא םשו ,םיולה ןמ היה אל ןשרד ןרהא 'רו ,יולה תיבמ שיא היה
 יר היהש רמאנש אל םא ? אניוומ הירכז ה"ומב ףסוי 'ר היה םמא
 םַאה ןמ קר םמא יחא וא םהיבא יחא היהש דצמ םדוד ןשרד ןרהא

 -- :הזב ךיראהל ןיאו שרפל ול היה הז לכו ,באה ןמ אלו

 לכ יבא אוהש ללכ ךרדב ונעדי קידצ ותוא לש ויתודלותמו
 םתובא דצמ םיסחיתמה ץרא ידבכנו הרות ישפות

 ןטרפבו ,הנידמה לכבו םש בובל ריעב אגנוטיא יולה תיב תחפשמל
 ,המכחבו הרותב םילודג םינב ינש הזה ןואגהל ול "הש אצומ התא
 היהש אגנוטיא יולה ןרהא היומ ףירחה ןואגה ברה היה ןושארה ונב

 הלחתב



 יפוי תלילכ

 רפס לע ותמכסה םש ןתנ חייקת תנשבו ,בורבאי ק'קב ד"בא הלחתב
 ק'קב מירלו ר'באל לבקתנ כיחאו ,אעיצמ אבב 'סמ לע והילא הנעמ
 ירפ לעב ןואגהל םידרו תניג 'פ לע ותמכסה ןתנ םשו לילגהו אשיר
 .האישנ יבד אנתה היה אוהו ,קייפל ויכקת ירשת 5 :1.םויכ םידנמ

 תחא הבושת כ'ג ונממ ספדנו ,ל"נה טרופפאר ןהכ םייח ה"ומ ןואגהמ
 ךיו> קלחב ןהכ םייח 'ה ת"וש רפסכ" תואיקבו תופירחב הבחרו הלודנ
 ותבושת ףוסבו ,םש רבחמה ןואגה וימח ינפל עיצה רשא /'מ ןמיסב
 הדוהי ה"ומ םסרופמה ןואגה וימאאב ןרהא םאנ. םש םותחה לע אב
 טיי בקע רדפל יששה םויב בורבאי ק"ק הפ םתוח אננוטיא לצז ביל
 רבחמה ןואגה תבושת כ'ג ספדנ םש ט"מ ןמיסבו ,"קיפל י"יקת םחנמ
 הבהאב .לינה םיולה אישנ ןרהא ה"ומ ןואגה ונתחל בישזרש המ
 םהה היה אגנוטיא ל"ירהמ ןואגה לש ינשה ונבו --- .לודג דובכבו

 ןימהאר ק'קד דבא 2 אגנוטיא יולה ףסוי היומ ףירחה ןואגה
 אדנל ל"גס קחצי ה"ומ לודגה ןואגהמ האישנ יבד אנתח היה אוהו
 ונממ אצמנו) ,לילגהו 0% ק"קב כ'חאו  ,בובל לילגד ד"בא היהש
 וניכר ןואגהל בישהש המ .א"ע הינ ףד תודעה תוחול רפסב םיבתכמ
 ,קיפל ו'טקת טבש ז'ט 'ג  םויב יתילפהו . םימותה לעב ל ןתנוהי
 קיק הפ ל"נה אדנל ל"גס קחצי הומ ןואגה וימח תיבב זא  ותויהב
 םינב רוע אננוטיא ל"ירהמ וניברל ול ויה הז דבלמו -- ,(אקארק

 לודגה ןואגה רע רוד רחא רוד הרותה ירידאו רודה ילודג םידכנו םיניג
 םיה ישרפמ ס"המהעב ל'צז אגנוטיא יולה באז יכדרמ ה"ומ םסרופמה
 ת"וש 'סל ותמכסהב הזמ האר) יכדרמ רמאמ תיושו םםירובג ןגמ 'סו
 ותדוצמו ותדלומ ריע בובל ק ק'קב ותרות רואב עיפוה אוהו (ןהכ םייח 'ר
 ז"ירת ?רנשבו) ,ךיירטסע ללוכד שדוקה ריע םילשוריב הסורפ התיה
 ןתונו אשונ יתייה ינאו- ,לילגהו אקארק ק'ק הפ ר'באל כיג לבקתנ
 ,הפד הדעה יגיהנמו ישאר תשקבל םיבתכמ י"ע הז קסעב זא  ומע
 לכו ויבורקו ויבהוא תרצפהל וב רזח כיחא ךא :לכקו רבס הלחתרב!
 הלעמ לש הבישיב שקבתנו םש בובלב ראשנו הדבכנה ותחפשמ ינב
 קחצי היומ רודה ראפ ןואגה ברה ידידי אוה ונבו ,(ק'פל גיכרת תנשב
 כינ אוהו ,אלפימערפ ק"קד ד"בא היהש וירנ אגנוטיא יולה ןרזדא
 הרותה לע ודובכ ןכשמו ,ל'ז ןואגה ויבא ומכ השודקה ץרא אישנ

 -- :הזב ידו ותדלומ ריע םש בובל ק"קב כ"ג הדובעה לעו
"4 0-4 4 * 
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 הכק יפוי תלילכ

 היומ ןואגהב ביל הירא היומ לודגה ןואגה תודלות .זט

 ,אגילג .אשיר קיקב מירו דבא היהש ,אקארקמ לואש
 .דובכ ותחונמ םשו םדרטשמא ,בובל

 ומוקמב לבקתנ אגנוטיא ליגס ביל הדוהי היומ ןואגה תריטפ "ךחַא"
 לואש היומ ןואנהב ביל הירא ה"ומ ןואגה םש בובלב דייבאל |
 היה אוהו ,ליצז ןילבול לשעה ה"ומ לודגה וניבר ןואגה ןב אקארקמ
 ונתוח לש ואסכ םוקמ תואלמל אבו ,לז יבצ םכח ןואגה לש ונתח
 ,ערונכ ח"עת תנשב םש רטפנו בובלב ד"בא כ"ג היהש ץ"חה ןואגה
 תולהת תולהק המכב מירו ד"בא םייתנב היה ביל הירא היומ ןואגה
 עיש לע ךרד יקח רפסל ותמכסה שארב וילע םשרנש יפכ לארשי
 ,רמאנ םשו ול"ז םהרבא ןגמה ןתח םינפה םחל לעב ברהל רזעה ןבא
 דיכא ,אקארקמ לואש היומ ןואגהב ביל הירא היומ ןואגה תמכסהו
 כ'ג היהש בושחל חכשו 'םםדרטשמא ק קבו .בובל קיקבו אשיר ק'קב

 ,לילגהו בובל ק'קב דיבאל לבקתנש םרטב יתבר אנולג ק"קב ד"ב
 ךותב ,ירפסב הברה ויתודוא ונרבד רבכ הנהו ,האלהל הזמ ראוביו
 ט"גה ונבו לשעה היומ לודגה וניבר םינואגה ויתובא תודלות ךשמה
 הפ גלדל יננהו .(ל אקארק ק'ק ינבר ויה םהינש רשא .ליז לואש

 קיתעהלו

 לע תכנס סלע פל כ" 5טעס ס"וע לודגס וכיככ ןכ לופס סיוע ןואגה (ל

 ססס רק65 קל | ,ויכ6 תריטפ רסל5 דיפ 5קלכק ספ וינ5 ףסכ .

 /ק"פ5 ר"כס ירסס 'כ סויג ספ לטפכ לסעכ ע"נס ןכינכ יכ ,סנש ס'םלסו

 וכנסי סיתכנו ,ק"פ5 ל"פמ םכס תלסתכ ספ ריינל5 לכקפכ לולס עייגס וכמו
 סככפ 3 סינט סעכ סנו( ,סילס5 סיכיולע סינולנ סשעק ספ ףסכס לע

 סילודגס .סיכיידס ודעע זלו .,ויפע נשוי בכ ילכע יוכפ ספ לסכס סיסס לכפע5
 כיד יכ, | סס3 | םילקקנס ססו ,ססודקנס לנד לכ5 ריִכ6 30  סוקמנ ספ
 ןקזסו ,וכסכסק ספ זל ויסס סיניידס תופכ 'גע סנוסללס פכ ויס ססו ,ייסנכ
 יתרע5 סנסו ,ספד סיניירס םקנפכ רסונעכ ריב ₪50 ללוס וכ סיס ססינינס

 ספ וסעש לש5  סיכיולעס סינולגס תועס סלוקס יניעל .סל5קנ ספ סוסלכ
 קיז לסעס עייגס וכינכ כטפנס םעע | סיכס "5 ךסע יפי לכ םוכככס לתכב
 עייגס וכיככ םכיטפ לסלכ דיפ סכסו ,ספ ד"3פכ לופס "גס רככ לכקתכס דע=

 לסעס



 יפוי תלילכ

 לואש ה"ומ ןואגהל ענונש המ הרצקב םירבדה ףרות קר קיתעהלו
 הירא .מ"גה ונב תודלותמ כיג הכוראב רבדל אבנש דע ,אקארקמ
 וידכנו וינינ \ ,וינתחו וינכמו ,לילגהו בובל ק'קב ד'בא היהש ביל

 -- :הז וננמז דע םיניוצמהו םילודגה
 .ןב אקארקמ לואש היומ ןואנהש תעדל יתיאוה םש ירפפב הנח

 "יה יכ תונחלש יתשל כיג הכז ,ל'צז לשעה 'ר לודגה וניבר
 : ןתח היה אוהו ,ל'ז ןואגה ויבא ומכ דחא םוקמב הלודנו .הרות ול
 . במיה ראב '5 לעב אקארקמ לדנעמ הירכז .ה"ימ .דיכנה ןואגה ברה
 -ןתוח היהש) אקארק ק"רבאה ל'צז ביל הירא היומ עדונה ןואגה ןב
 .ק'קב דיבאל לבקתנ וימולע ימיבו ,(ערונכ לאומש תיב :לעב וניבר
 היע איהש ,אטילד קסירב ק'קל םשמ עסנ ןמזה ךשמבו ,שטקאל
 \/ " ברה תב הניד תרמ תינברה הריבגה ומא תיב תחפשמ תדלומ
 | לואש ה"ומ ריבגה םסרופמה לודגה רשה ןב להאוו הדוהי הייומ ריבגה
 = היומ 7 ,םש קסירב ק"קב היה ודוככ ןכשמ רשא ליז .להאוו

 : ואש :

 ס"ועכ כיל סירפ "גס ספ דייבסכ ועוקעכ רימ .לנקפכ ד"כפ תכסכ ליז לטעס
 .םוסו) ךיילטסע תכידעו = לכיוו קייקכ | דינ5 .סלסתכ סיסש לז לדנענ .סילכז
 0 פינס כ5 ו"'ע סויכ קפ רטפכו (עדוככ לפועס תיכ לע וכיככ ןתוח סיס

 | תכרנ 'כ לעכ רכונדיילק לפועס סיוע ןולגק ספ דינפמ ויכסל לכקפנו ,ק"פכ
 < ליעב = קייפל ויל זועפ טיי סויכ לטפכו ע"דפפ ק"דכ5 סלסתכ סיסס קנזס
 ספ ר"ל וילסל לכקסנו  ,לקפלק לילנד דעוס ןעזכ סם ותויסכ קיכלעעס
 " סו ספ לטפנו ,לטפל ק"קד דימפ סלקפנ סיסס ףילס קס> סיוע ןולגס
 = ססע ס"וע ןולגס ספ דינ65 וילס5 כנקתנ זלו  ;קייפכ גינת סככ .פכעסוס
 [ ע"נק וניכפ לט ותנ ןכ פוסו) ד" כע סשעל תקלפס לפס לעכ ינ5 עזנע
 <> יל תנטכ 52 55  סלולו 5, כדלוס קייקכ דייכ5 15 קיסס | ,(עדוככ ל"'0ז לסעס
 = ספ 6סכס קלשנו ,סס לכדלוס קיקנ לטפכו סעסס וכ ספלטנ יכ ספ ?םכס

 | סכל סכיר יכ, סיכיידס 16 ויסו ,קייפ5 ן"פ םכס עכפפ רע ג'ת םכסע יוכפ

 | סיס סעלש יכינע לעכ וכינכ ןכ סשע ס"וע ןולגס כלסו ,נכ סוקנכ ספד
 7 - רטפכ 6וסו = ,לימס סיכוטנק תסכס תלסעע יע* לככ סגו ,ספ רייכ םלכ זפ
 7 ס"וע ןולגס נכס קפ ר'3 ₪595 ויקסל סכנופנו ,קייפ5 פ"ת ייפ םיכ סויכ
 - = לעפנ םלמע 'כ ססע '> סעכ 5לקכ סיסס רוס םכיס ילתפכ ס"וענ סמע
 < = וה"ככמ םעכייד יכל .ס"וע .ןופגס כס ויכס5 סנעתכו ,קיפכ ר"לת 35 'ס סו

 1 סוסו |
3. 



 יי

 טכק יפוי תלילכ

 ונקז לש זיולקהב מירלו דיבאל לבקתנו םש ונכשמ כ"ג עבק לואש
 כ"ג רשה ןב יקשרבא ה"ומ גיהרה היה םינפלמ רשא) ל"נה רשה
 גרובצנינ יכדרמ 'ר ןואגה ימיב התיה תאזו ,(םש זיולקהב מ'רו ד"בא
 חימת תנשב ותריטפ יוחאו ,םש קסייב ק"קב מירו דיבא זא היהש
 ד"כא תויהל לינה ש"רגה לכקתנ (א'ח ףוס דוד חמצ 'סב ראובמכ)
 לע בשי רבכ אינת תנשבו ,םש ומוקמב קפירב ריעה .לע שנ מיהו
 השמחד םינואגה דעוב המכח תעד 'ס לע ותמכסה ןתנ זאו ,םש אסכה
 ,קיפל א"נת רדא ביוטב קסמאח ק קב אטיל תנידמד תולהק "שאה
 לע ותמכסה ןתנ בינת תנשבו ,איהה תַעַב דעוה שאר םש היה אוחו
 ,הנושארה ;קרספדהב טרופנרהידב זיטה םע םהרבא ןגמ 'ם תספדה
 יס לע כ"ג םש קסירבב ותמכסה ןתנ זומת חיכ םוינ חינת תנשבו
 קידבאה השמ ה"ומב לאומש ;ר"ומ ברהל הרותה לע לאומשמ םש
 ק"קב הנוחה לואש 'קה, םש םתחו ,(ט'גת אידפפ סופד) ץיוואלסיזו
 לבקתנ יב אטילד קסירבמ עסנ ז"גת תנשל ביבסו ,"אטילד קסירב

 זא

 סויכ ספד סנכ | לכיד י3ּ= סינוסגס תעכסס3 סותסס לע ןוטלכ 83 ומ

 ןטכד ללננכלכק סייס ע"גסמ .סייס לוקע רפס לע ק"פכ סיימת כט דייכ "ג
 ר"365 .לכקתכ זייפס םכס | עלעסכ סכסו ,(ויכמ לרלויפ םופד) ,לקללק קייקד
 ןקסל סעע לפס לעכ ל'ז סיעולס ססע סיועכ ןטלד ןקסל סיוע ןולנת ספ

 וסונכע תונוס פונס יכ וכעז3 53 לכ 5:5 | ,סזייעריוו ק"ק3 ר"36 15 סיסש
 לכו ,קיפ5 ן"ס תכס עלעלכ לקסלקכ לכו סיכס םלסכ גולק 15 ותעיסכ ךלדכ
 דעוכ ץיקס ןעזכ ועסננ יכ ,סיטרס סענכ5 ךסע קל ספ 5סכס לע דש
 סוי3 .לודס תונועכ סמ | גכסכ קינכטפס ריעכ 15 סיס רשם5 5קפכקד לילגש

 לכס סלופעכ גוטטניפ ריעכ לבקנו ,קיפ5 ית 35 ססכע'3 םדוק תנש
 ק"פכ ומס סנס ענפפ רע יוכפ ףסכס וס סיס ז5 יכעו ,ספ קייסס סקנפב

 ז5- סיסש (כיז ק"גס וכיככ לש וכ3 ןכ) כיל = סדוק* סיכ5 "גס 03 ז0ש

 סככס 'ס5 ותעכססנ לפוכעכ) ,ספ םוכנכס לסכ לע פכשל ,ןיטקט קיס
 5"סת תכס ת5תס דע ספ ולנד לע קנוק סיס לוטו (קיול ע"מ לע .סלולצ

 ע"גס וכינל ןכ לופס ע"גס ועוקעכ לכו ,5טילד קסיכב ק"קל ספכ עסכ זס₪
 ריבס .כייג .םויסכ 15 לכקפנו סקפכקד לילגס 3 תלקס3 סיסס ליז לסעס
 ע"גס וכינכ 35 לסכ כע נשו ,סס לכנס סע 5קללק קיקנ סנ ע"לו

 -- :סיכפ3 "עכו כ"ז לסעס
 סנסו ו7



 יפוי תלילכ

 / [  ןכו ,יהנידמ בר, רותב אקארקד לילגה ירע לכ לע ללוכה דיבאל זא
 ןואגה תמכסה, לינה לאומשמ םש 'פ לע ותמכסה שארב םש םשרנ
 . ךוהב לבקתנ התע תעלו אטילד קפיוב קיקד ד"בא לואש ה"ומ
 0 ידעוה ינואג ןיב בשי רבכ ז"נת תנש ףוסבו ,"אקארק לילגל ותראפת
 [ ה רחא דע ךשמנ היה רשא בולפרעי .דיריב ןילופ תוצרא 'רד
 = תודנא לע בקעי להא רפס תספדה לע םש ומיכסה זאו ,ח"נת תנש
 לואש 'קהי םותחה לע םש אכו ,ק'פל חינת ירשת 'ח זבויב ס"שה
 מ'רלו ד"באל כ'ג לבקתנ הנשה התואבו ,יאקארק ק'ק לילגב הנוחה

 ,'בר לשממ לשמ יכ דחיב תולשממ 'ב זא ינמ ול "יהו ,אטפא קיק
 <  םש רשא היפנאו אטפא ריעה לע םגו ,אקארקד לילגה ץרא לכ לע
 = ותמכסהב עיא םתח ןכו .התמרה ותבישי כ'ג גהנ םשו ול 'בשומל הוא
 " תנשב ךורוי רשא הרותה פיע ררסב הרותה לע בקעי זרלחנ רפסל
 - -- לשעה היומ םסרופמה גלפומה ברהב לואש לקה ק"פל ח"נת
 = שארב טפדנ ןכו  ,יתולילגהו אטפא ק'קבו אקארק לולגב = הנוחה
 . תבושת קתעה, ,זיק ןמיס א"ח בקעי תובש תיושב תספדנה ותבושת
 , אב םש ותבושת ףוסכו "אקארקד תולילגהו אטפא ק"קד מ"רו ד"בא
 |  תנשבו ,"אטפא קיקבו אקארק לילגב הנוהה לואש 'קה, םותחה לע
 "ו , םתחו ימלשורי תודגא לע םימכח דובכ 'פ לע המכסהב כ"ג אב סית

 -- :אקארק לילגב הנוח םש םג
 < לילגב דינא לואש 'ר ןואגה היהש םינשה ןתוא לכב יכ עדו

 י = הירא היומ ןואגה אקארק ריעה ךותב ד"באה זא היה אקארק
 . .אוהו ,ז"טה לעב ןואנה לש וגרוח ונבו ח"בה וניבר דכנ ביל הדוהי
 ונש דע הפ אסכה לע בשיו קפל ו"נת תנש עצמאב .אקארקל אב
 / = רחאו ,אמילד קסירב ק'קב מ"רלו ד"באל הפמ לבקתנ זאש איסת
 לילגה בר היהש לואש 'ר ןואגה לבקתנ זא קסירב ריעל הפמ עסנש
 < תנש לכ םות דע םלואו ,ומוקמב אקארק ריעה לע מירלו ר'באל םג
 . לילגב ש"רגה, ,ומוקמב דחא לכ ןיידע לינה םינואגה ינש ונח סית
 " לע םהינש תומכסהב ראובמכ ,ל"נכו אקארק ריעב ביל מיגהו אקארק
 3 -וק'פל ס'זר לולא שרוחמ הינש הספדהב זיטה םע 4 םהרבא ןגמ רפס
 | שיגהו יאקארק לילגו אטפא ק"דבא אוהש שירגה לע םש םשרנש
 | ףסוי שאר 'פ שארב אצמת הגהו .אקארקב דיבא זא ןיידע היה ביל
 = תנירמד 5 ישאר השמחד םםינואגה זרוטכסה כ'ג םש םפדנש

 אטי



 לק יפוי תלילכ

 זאו קיפל םית טבש ויכ 'נ םויב ץלעס ק'קב דחא דעוב ויהש אטיל = =
 הנוחה לואש םאני  ח'הע אבו ילואש יר ןואגה דעוה שאה םש היה = =
 אופא הארנו ,יאטילד קסירב ק'קל התע תעל רחבנו אקארק ק'קב
 ליצו םופדב וא הקתעהב 'א תוא גוליד ותמיתחב םש שיש לכ ןיעל = =

 רוצקב עיא םתח ןכש -- לילגה לע הרוי ,'ג תואה הזו ,ק"קנב הנוחה =
 קיקנב הנוחה הרותה לע בקעי תלחנ רפסלל ותמכסה ףוסב כינ הזכ = =

 "יה אל םית טבש שדוחב ירהש --  לילגה לע כיג ותנוכו ,אקארק
 ביל מיגהו אקארק לילגב קר אקארק ריעה ךותב דיבא שירגה ץידע =

 'ר ןואגה בזע זאש א'פסת תנשב כיהא קרו ,ל"נכו ,ריעה ךותב היה
 'םל ותמכסזרב ראובמכ קסירב ריעל ול ךלהו אקארק ריעח תא ביל "=

 תואלמל אקארק קיקק םג ד'באל שירגה לבקתנ זא ,לינה ףס: שאר
 ימי ול וכרא אל אוה כג םלואו -- ,(3 לז ןואגה ויבא םזקמ

 - ותבישי |

 ,5כילד קסיככ ק"קפ כ"ז לולס 'כ ןולנק ררפנט לקלל סנ יכ סלכפ .הנהו (3 =

 סיס 15 סג ,5קפכק לילנכ ודונכ לסכ לע סיני סיפכט גש רנכו -

 ססיכיעכ יוכלו כוס6 סיס 15 סנו ,קסירכ ליעס ישכס לכ יכיע3 רכככו לוח

 יטלכ ססעסד דעוכ םכסכ ססלס ללוכע תויסל כ"ס סכסכ וסולפכמ דע ךכ [-

 פע ופעכססכ ללונעכ ,ןלעס קיפ ססכ 'יס לסל לטיל םכידע לש תולסק | ק

 תכידעד דעוס יכולג תועכסס סמ םפדנס ם"םס לע סיטודח ףסיי םלכ לפס

 םילנס דעיס לכ סט .סיסו ,ק"פ5 םית טנש וכ 'ג סויכ ןכפס ק'ק3 טיפ | |
 ספע תעכ לסנכו 5קללק ק"ק [כילגנ] סנוסס לוסט 05. סש סקסו לנס

 לססכ יכ ,סככממ לכלמ יב סס קסירכ ריעכ 15 סיסו ,"6טילד קםילב קייב

 יכ .עדוכס .ןולגס תל ר"3לכ 15 וכנק ס"כפ תכמכ לימס םילגס סתלע ך

 ק"ק: קכ | סעכ 53 55 סלולו = ,סנידפסו | שימ  ק"דכלס ליז סייסנפופ ד

 לקללק ריעס 5 בזע 95 כיינ ס"כס דככ 35 'כ ןולגס סנו ,עדונכ גפלפ =

 ,טטילה קסירב לסכ לע תכס) ספע עסנ ל"סמ תנסכ קל ,םימ םכש לכ

 לטפ לולע5 ולכנו ךנסכ וזסלנ וככעז יכפוס ת5קט עדו -- .סיכפ3 ם"נכו =

 ק"ק3 ר"35 סכסתכ סיסס 5"ז לופס 'כ ןולנס לש םוכנכס םכסע ץיכעצ בד <
 ספודנס כיעכ ולסכ 5 גזע ךיפד וסקס ז"עו ,לעפל ק"קנ כיקמו קסיכ+ =

 לככ .תועודע תולעטס פ"ע .סיקסודכ | וסככנו ? סנטקס ליע3 .םנשל ול ךלפש

 קסירנכ סקפכק ריעפ ל"כס כיל 'כ ןוסגס תעיסכ ןעזכ סגו ,ןוככ ללו תנ6

 לכ לכס .סיכפכ .ם'נופל .סלופו ,רול3 לכד סדיכ סלע לכו ,תלק וכוככ טיל
 לע 1



 . יפוי תלילכ

 ! .תיעיברה הגשבו ,םינש שלש קר אסכה לע בשי אל יכ הפ ותבישי
 תכשל ול רחבו הנומה לכ תאו הפ ריעה תא בזע דסת תנש איהש
 | שלשכ םש בשיו ,הנידמה ןעיזעלשב רשא א'לסערב ריעב ;רלונב
 תפספדנה הלודגה ותבושת בתכ םש ותויזרבו ,יטרפ שיא רותב םינש
 .- ביל הירא מ"גה ונב רואל איצוה רשא אימרה ת"וש ףוסב כיחא
 היהש ץ"חה ןואגה ונזרוח תמכסהב א'עת תנשב םדוטשמא סופדב
 ינפמ החדנה ירבד, םייסמ םש הבושתה ףוסבו ,איהה תעב םש ד"בא
 אקארק קיקב ץבורה לואש 'קה העושיל הפצמו הלוגב בשויו העשה
 ו םש רכזכ אל יכ םנמא םא הנהו ,כיע /"אלסערב זרפ םתוחו ילילגהו
 - " ד"פת תנשב רבכ יכ ,רחא םוקממ ונל עדונ תאז לבא ,הנשה טרפ
 /  הנשה ףוסב יכ ,אלסערב ריעב בשיו אקארק ריעמ ול ךלהו ףלח רבכ

 : רהוזה ירמאמ לע שוריפ יבצ תדמח רפס לע םש ותמכסה ןתנ איה
 ( /,  ןכויב. בותחה לע אב םשו אקארקמ שטאח ץ'רזרמ לבוקמה ב ברהל
 = ק'קב הנוחה לואש 'קה םאנ אלסערב הפ ק"פל ד"סת לוקא | דיכ
 | !ם לע כיג ותמכסה םש ןתנ ןסינ 'ח היסת תנשבו ,"לילגהו אקארק
 . זפת תנש עצמאבו ,ל"נכ כיג םש םתחו הרותה לע "ןוצר עבש ילתפג
 < םתדעב ראפ ןהכלו םהילא אבל םדרטשמאבש םיזנכשאה תרעמ ארקנ
 = היהש ףירח ביל יר ןואנה לודגה ןהכה תומ ירחא) ,מ'רו דיבא רותב
 = יה לואש 'ר ןואגהו \(ק"פל זיסת תבכט דיי 'א םויב רטפנו םש ר'בא

 : | אבל עוסנו ךולה ותרונמ ריע אלסערבמ עסיו ,םקרשקובמל הצר
 ; < ולח תא הלח ךודה םָאב ותויהב יהיו הוצ אל 'ד ךא ,וצפח זוחמל
 . [- יי רייא זיי םויב אגולנ ריעב רבקנו ומלועל ךלהו רטפנו

 | לקע 65 ם"2 ןולגס יכ לקיעסו ,פסכוית ללו פיסוק 55 ןלכ ןילו ןוכנ לע

 ,.לרע לכ לע .סנירע בכ .םויס5 קכ| ,סטפלכ 30 תויסל קסירגנ סלסתכ ותריר
 < ותעכסס םלכנ .רלוכננכ ,קיפ5 סיכת םכש | עלפלכ סז .סיסו ,לקלרקד לילנס
 [  תעכ יכ ןשו ,לטפל קיקכ תועינקנ ייס ופניסיו ,סכותס לע כלועעע ספ 'םכ

 - קדעס יניסכעו ישלכ וקוכנק ,סס לטפלכ דסויע .דינ5 סס5 לקמ ייס ליסס

 = קח 5טפפ ריעע | םוננרס רל ייסו = ,סנוט ריפּכ ימרפ .ר"35 כ"ג  םויס) ססד
 . - עסנ זלט ל'סמ םכטנ סלולו ,לקלקקד לילגס לכ לע וכ ייסט .פוככלסל ףילס
 = רלסכ לע םנט5 לקפכקנ םייכנת לכ 15 קסילנכ סקפרקע לוינס יל 'כ ןולנס

 : -- :3 ספ ןיקקפ

 כיעס
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 אלק יפוי תלילכ 5%

 םוי ןורכזל רפסב בתכנו בר דפסמ וקדודיפסה ןאכל העומשה אבבו
 -- :הפד ק"חה סקנפב ותריטפ

 'יהיש סופדב רובח םוש אצמנ אל ליז לואש 'ר ןואנה ןמ הנה

 ימכח ירפסב ונממ' תוספדנה תובושת תצק דבלמ ,ןורכזל ול
 ז'ק ןמיסב בקעי תובש ת"ושבו חיי ןמיסב והילא די ת"ושב ומב ונמז
 ,ליעל ונרכזש םדוטשמא סופד א"מרה ת"וש ףוסב תספדנה ותבושתו
 חקל בולסרעי דיריב ןילופ א"ד ינואג דעוב םעפ ותויהב ופרוח ימיבו

 בימ רפסב ראובמכ לול ק"דבאה ףירח םירהמ ןואגה םע םירבד יג
 .דחוימ ריבה םוש ונממ אצמנ אל הז תלוזו ,זרוילגרמ ז"רהמל ןיטינ

 רשא יפכ תונבו םינבמ בוט םש ל'ז ןואגה וירחא חינה הז דגנ לבא

 עישוי מיגהל האושנ התיהש ונל תעדונ תחאה ותב ,הרצקב הפ םושרנ
 ימכח ישארמ דחא היה אוהו ,ל'ז ןשרד ריאמ ה"ומ ןואנה ןב קלפ
 ןיעה תספדה לע המכסהב אב ח"סת- תנשבו ,ןנזופ ק"קד הבישי נב
 א'אלב קלפ 'קה םאנ, ח'הע אבו .,ןילרב ריעב םישרפמה לכ םע בקעי
 ק"רבא לואש ה"ומ םסרופמה ןואגה ןתח ןשרד ליז ריאמ ה"ומ ףולאה
 ונב ,ליז לואש 'ו  ןואגהל ול ויה םילודג םינב ינשו  ,"ו"צי .אקארק

 ברה ןתח היה רשא לשעה עשוהי ה"ומ עדונה ןואגה היה ןושארה
 ןואגה יבא .ל'ז ןמינב ה"ומב שריה ילתפנ ה"ומ דיגנה לודנה ףירחה
 הנידמהו ןילרב קיקב כ"חאו אסעד ק'קד ד"באה שלרימ דוד ה"ומ

 לשעה מ"גה אב ב"קת תנשבו) ,ימלשוריה לע הדעה ןברק ס"חמהעב

 םותחה לע אבו -- ןואגה וסיגל הדעה ןברק 'ס לע זדמכסהב ל"
 םסרופמה ןואגה ג ליי לואש היומ ןואגהב לשעה עשוהי 'קה, םש
 םסרופמה ףירחה דיגנה ברה ןתח אקארק ק'קד דייבא ליז לשעה ה"ומ

 הלע הזה ןואגהו ,("אנליוו קיקב הנוחה ,ל'צז ןמינב ה"ומב שריה ה"ומ

 םינש הזיא ירהאו ,ל'ז ןואגה ויבא ייחב דוע .הלודגבו הוותב הלעמל
 ,לארשיב סאו ריע אנליוו ק"קב מ"רלו ריבאל לבקתנ ויבא תומ ירחא

 תירב 'פ לע המכסהב אב זאו ,םש ואסב לע 3 רבכ ג עת תנשבו

 ותמכחבו ,םש םישישיו םינואג תקהלל ךותב הרותה לע  זבולש

 ךיראהו ,םימכחל דעו תיב "יה ותיבו ,ותדע לזדק תא גהנ ותנובתבו

 ו'ב .םויב ומלועל ךלהו רטפנו הבישו הנקז דע םימיענבו בוטב םימי

 רקי לדוגו ,םש אנליוו ק קב רובכ ותחונמו ,ק"פל ט"קת תנשב לולא

 "הנמאנ הירק, 'סב ןינע בורב שרופמ אב רבכ ותמכחו ותלודג תראפת
 םכחהל



 יפוי תלילכ

 םש ונל עידוה אל ךא  ואנליוו תירק ילודגו ימכח לע ף"יש םכחהל
 ,הדגאב וא הכלהב די בתכב רובח הזיא וירחא חינה הזה ןואגה םא
 ינושחמ ;דיה ילוא וא םידכנו םינינ תונבו םינב וירחא חינה םא םגנ
 ונחנא םג ןכלו ,המואמ ונל דיגה אלו ונתאמ םבילעה הז לכ םינב

 : הזב ונבתכ רשאמ רתוי וילע ףיטהל עדנ אל
 ינש ןב אוהו ,םינשב ונממ ריעצה ויחא לע התע וניתורבדמ םישכו

 רשא ביל הירא היומ ןואנה אוהו ,ליז לואש 'ר ןואגהל
 כינ היה לודגה ויחא ומכ אוזר םג הנהו ,הפ רבדל ונאב וליבשב
 הרותל ליז ןואגה ויבא יכרב לע לדגתנ יכ הילע ינבמ דח ותודליב
 ד"בא זא היהש "יבצ םכחיה ערונה ןואגה וב רחב הז רובעבו ,הדועתלו
 ותב תא ול ןתנו ,םדרטשמאב  כ"חאו גרובמהו אנוטלא ק"קב מ"רו
 ותרות  תאפמ דאמ ויניעב ביבח היהו ,השאלל םירמ תרמ הריבגה
 ותטכסהב ול הארה הריתי הכחו .וותבצמ שדוק ערז יכ תאפמו ,ותמכחו
 שרחמ רואל איצוה רשא א"מרה ת"וש תספדה לע ול ןתנ רשא
 ינתח קש וחור הבדנ יכ, םש בתכש א"עת תנשב םדרטשמא סופדב
 היוט םישודק לש ןנב ךרבאה ינרותה םמורמה ףולאה םיכחו קיניה
 ק"קב מ'רו ד"בא היהש לז לואש ה"ומ לודגה ןואגהב ביל הירא
 "ןילופ תונידמ לש ןילופוטמ לילגהו אקארק ק'קבו אטילד  קסירב
 ןמיסב "יבצ םכח, תיוש יפה ךותב הלהתלו םשל כ"ג רכזנ ןכו ,ליבע
 ק"דכאה ןהכה ילתפנ הומ לבוקמה ןואגה לש ותבושת תלחתב ויע

 : ש'עי ט'סת תנשב ץ'חה ןואגהל םש בישה רשא טמידפפ
 לילגהו אשיר קיקב מ רלו ד'באל ביל 'ר ןואגה לבקתנ ןמזה ךשמבו

 תונידמבש תובושחה תולהקה ןמ תחא םהה םימיב התיהש
 ןואגה היה םינפלמו ,םש טפשמל תואסכ ובשי םלוע ינואגו  ,ןילופ
 םש ותבישיבו ,םיש םירו ד"בא חבזה תכרב לעב רבונדייאק שירהמ
 קיקבו ,ץימ קירבאה אקארקמ לאירבג היומ עדונה ןואגה וינפל שמיש
 תנשבו ול קישרהמל לאומש תראפת 'סל ותמכסהב) ,הנידמהו ש'ג
 אקארקמ ףלה לאומש ה"ומ ףירחה ןואנה םש אפכה לע בשי  ם'ת
 תפפדה לע המכפהב אב אוהו) המלש ינינמ לעב וניבר לש ותב ןב
 בולסרעי דיריב א"ד ינואנ תבע דחא דעוב ותויהב ,המלש יניגמ רפס
 הכורא הבושת כ"ג ונממ ספדנו יקיפל ם'ת ןושחרמ שדחל רושעב
 ר'בא ןיידע זא ותויהב ט'נת תנשמ יד ןמיסב םהושה ןבא תיוש 'סב

 ק"קב
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 םש אשיר ק"קב וירחא ואפכ לע בשי ביל מ"'גהו ,(שטירזעמ ק"קב
 הרותה לע בקעי תודלות 'ס לע םש םיכסה ר"פת תנשבו ,םיבר םימי
 ותמכסהב םש בתכו ,אקארקמ גרעבנולייא בקעי ה"ומ לודגה ברהל
 ד"באה ביל הדוהי ה"ומ לודגה ןואגה ונתוחמ לע הזב .ךמוס אוהש,
 לע ךרד יקח יס לע םש כ'ג םיכסה חיפת תנש ףוסבו ייאקארק ק"קד
 םהרבא ןנמ לעב לש נתח םינפה םחל לעב ברהמ וזעה ןבא ע"ש

 -- :ליעל הזמ ונרכז רבכו

 ישאר תשקבל רתענ םש אשיר ריעב תבשל םיטיה ול וכרא יכ "היו
 אבל הירא ינפ וינפ ושקב רשא יתבר אגולג תדע יניהנמו

 ילתפנ היומ ןואגה תומ ירחא ,מ"רלו ד"באל םהל תויהלו םבהילא
 ,ק"פל ט'צת תנשל ביבס הז היהו ,םש ד'בא ייהש גארפמ ןהכה
 .ץ" ן ,בובל ק"קד הדעה יפולא תשקבל כ"ג רתענ הנשה התואב םלואו
 בשלו םריעב דובכ ןוכשל םהילא אבי יכ ותוא ושקב םה םג רשא
 אגנוטיא ל"גס ביל הדוהי ה"ומ ןואגה תומ ירחא םש תונברה אסכ לע
 עסיו ,םתשקובמל כ"ג הצרנ ביל יר ןואגהו | ,עדונכ םש ד"בא "חש
 אל הזמ םגו הזב ל"ז ןואנה זחא הארה יפכו ,בובלב ןחיו אנולנמ
 תחא תבב תורכזנה תולהקה יתשמ ומכש לע הרשמה יזדתו ,ודי חינה
 ןמזב לילגהו בובל ק'קב םגו יתבר אנולג קיקב בר לשממ לשומ היו
 ואסכ לע בשוי היה ט"צת תנשב ףרוחה ןמזב יכ הארת ןכ ,דחא
 הרותה לע לאומש תיב 'ס לע המכסהב אב םשו ,יתבר אגולג ק'קב
 הירא םאנ, םבותחה לע וםש אבו ,טיצת תנשב אווקלאזב םפדנש
 ספדנ םשו) ,"לילגהו בובל ק"קל פיצמו יתבר אגולג ק"קב הנוח ביל
 ז"כ םוימ בובל קידבאה אגנוטיא ל'גס ביל הדוהי מ"גהמ המכסה כ"
 לע בשוי  כ'ג וזרוא ונאצמ ק"ת תנשב ןושחרמ חירבו ,(ז'צת רייא
 סשה לע לארשי חצנ רפס לע המכסהב אב םשו בובל קיקב ואסכ
 הירא 'קה םאנ, ךפהב בוש םש םתחו ,א'קת תנשב אירפפב םפדנש
 ףוס םלואו /"יתבר אגולנ ק'קב פ"צמו לילגהו בובל ק'קב הנוחזד ביל
 יהלאה תולהק יב לע הלשממה ןסרב זחא טק ןמז קר יכ היה רבד
 ןהיתש תא בזע הנשה התואב דועו ,ותא התיה תרחא חור כ'חא לכא
 םדוטשמאב רשא םיזנכשאה תדע תשקבל רתוי הצרנ ייה יכ ,וידחי
 םהלל תויהל םהילא אבל הבח לש האירקב זא ותוא וארק רשא
 ןואגה םתאמ עסנש ירחא דימ הנירמה לעו ריעה לע מ'רלו ד'באל

 ה"ומ



 יפוי תלילכ

 (םש םיזנכשאה תדע להקב מ'רו דיבא היהש) אקארקמ רזעלא ה"ו
 יתבר אגולג ק"קב ומוקמב לבקתנ זאו ,ק"פל קית תנשב יבצה ץראל
 ידארב ק"דבא היהש ץיורוה ליס לקוי בקעי הייומ ןואנה מירלו דיבאל
 אב םשו ,(גרובמה ק"דבאה ץיורוה יולה קחצי היומ ןואגה יבא אוהוו
 בובל ק"קבו ,קיפל ג'קת תבט 'ו  םויב ךוד יקח רפס לע המכסהב
 טרופפאר ןהכ םייח ה"ומ עדונה ןואגה טירלו ד"באל ומוקמב זא לבקתנ

 -- :עדונכ םש ואסכ - םימי ךיראה ל'ז אד רשא
 רשא םיזנכשאה תדע להקב ול בשומל הוא ביל הירא ה"ומ ?זואנהו

 ןואנה ונתוח לש אסכ םוקמ אוהש הלודגה םדוטשמאב
 דוע תוינומדק םינשב םש םדרטשמאב ד"בא כיג היהש ץ"חה רידאה
 תרעמ . כ'ג ארקנ היה ליז (- מ"גה ויבא םגו ובובלל ואוב םרטב
 יכ ודיב התלע אל ךא םש ד'באל תויהל שםדרוטשמאבש םיזנכשאה
 תואלמל ביל .'ר ןואגה אב כיעו ,הלעמל אבומכ ךרדה םאב רטפנ
 ןםש ואסכ לע בשי רבכ ירשת דיכ םויב א קת תנש תלחתבו םמוקמ
 םפדנש איפסה לע ןרהת  ןברק רפס תספדה לע זא םיכסה םויב וב
 שמח ךשמ םש ואסכ לע ךיואהו ,ביקת תנשב אסעד % שדחמ
 םגו .לארשיב הרות ץיברה םש ותבש ךשמ ימי לכבו ,םינש הרשע
 הדועתלו הרותל וילא םינופ לכהש לת לודגה שרדמה תיב םש םיקה
 ןמ  עדונ רבכו ,(לאיחא ןינכ רפסב לז לואש מ"נה ונב ?רמדקהב)
 ,לעב ל'ז ןתנוהי וניבר ןואגה ןיבו וניב ורבעש תוביר ירבדו תקולחמה
 בקעי 'ר ןואגה וסיג רערע ןהילע ארקש תועימקה ןודנ ,'תילפהו םימותה
 ינפ לעב וניבר ןואגה םג זא םהמע הולנו ,ליז ץיחה ןואגהב ןרמע

 ירבש רפסבו תודעה תוחול 'פב תוכיראב לכה שרופמכ ,ליצז עשוהי
 ןימיל זא ודמע אוהה ןמזה ינואג לכ ךא ,םינוש םירפסב דועו ,תוחול
 קסע ונל ןיא ונחנאו .קידצה תא וקידצהו ל'ז ןתנוהי וניבר לש וקרצ
 ביל הירא ה"ומ ןואגה רטפנו -- ,הזמ רבדלמ לדחנ כ'ע ,תורתסנב
 ותרהמל רבקנו ויטקת תנשב חספה גח לש יעיבש לילב ומלועל ךלהו

 [! וש םדוטשמאב דובכ ותחונמו גחה לש ןורחא םויב

 חינה אל ליז לואש 'ר ןואגה ויבא ומכ ביל 'ר ןואגה סג הנהו

 הזיא קרו ,הדגאב אלו הכלהב אל םופדב רובח םוש וירחא
 פב"רהמ ברהל יכדרמ רמאמ ת"'וש 'סב ונממ תואבו תוספדנ תובושת
 רכחמה ברהל הכורא הבושת בגישה ב"ס ןמיסב םשו ,ףראר'קסידמ

 םש
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 הרצק תחא הבושת םש ול דועו ,קיפל ד"יקת לולא ביוט זבויב םש
 ומע כ"ג םיכסמ אוהש םש רבחמהל בישה רשא ג'ס ןמיס ףוסב
 םש ותבושת ךותבו ,אמלע אלוכל אשנהל אירשד אתתאד אתוירשב
 ןב ילאייב קידבא קחצי ה"ומ ןואגה ברה וסינ תא ןכ םנ איבה
 ,(תוריאמ םינפ ת"וש לעב) ל"צז ש"א ריאמ היומ עדונה \ ןואנה
 דוד ירבד תיוש רפסב תספדנ תחא הבושת ול דועש יל המודמכו
 כ'ג ונממ ספדנ רועו ,םדומשמאבש םיידרפס קיק ימכחמ  הלודלימ
 תוילגרמ ם"רהמ ןואגה ויפמ עמש רשא תואיקבו תופירחב םוצע לופלפ
 קרפ שיר לש תופסותב ואיבהו ימלשוריה לע השמ ינפ לעב
 ונטמ ספדנ דועו  ,התניזש הנטק ה'רב םש םינפה הארמב הטוסד 'ב
 ונב םביבותכב אצמ רשא הלפת 'הב םיבמרזד ירבד בשיל ףירח רבה
 רקנה ביח ףוסב לאירא ןינב ורפסב ואיבהו ליז לואש מינה ודימלתו
 ;רז דגנו וירחא ריאשה אל דחוימ רובח לבא ,דומלת תיב םשב
 רשא תונבו םינב 'ד ךריב ערז ל'ז ויבא ומכ אוה םנ וירחא ריאשה

 :הרצקב ךינפל הפ םבשוח יגנהו לארשיב םיתב ונב

 ויבא םשב ותוא ארק רשא) לואש ה"ומ ןואנה היה ןושאוה ןנב
 ו ,םיקלח יב ה לאירא ןינב ס"חמהעב אוהו ,(ל'ז ש"רגה

 ב'חו ,תולגמ שמח לעו הרותה ירדס לכ לע ,הרות ירדח םשב ארקנ

 תנשב םדרמשמאב ספדנ) ס"שה ל וח דומלת תיב םשב אר קב

 דרי רשאכו .ותיבב רשועו ןוה ןיסכנ ריתע היה ותודליבו * ,(חילקת
 שמקאל ק'קב מ'רו דיבא הלחתב השענו ,תונברה + לוע וילע לבק ויסבנמ
 ש אסכ םוקמ לע יתבר אנבוד ק'קב םירלו ד'באל לבקתנ כיחאו

 יתבר אנבודב ד"בא כ'ג הש ליז אנהכ םהיבא ה"ומ ןואנה ונתוח
 המדרמשמא אבל ארקנ לז ביל 'ר ןואגה ויבא תריטפ ירחאו ,םש
 יסל ותמדקהב) ,םש םיזנכשאה תדע להקב ל'ז ויבא אסכ לע תבשל
 לכבו ,םינש שמחו םישלשכ מ"'רו דיבא םש היהו ,(םש לאירא נב
 ה שרדמה תיבב םש םיברב הרות ץיברה אוהה ןמזה ךשמ ימי
 רועיש דמללו דומלל ,םש םדוטשמאב ל'ז ןואגה ויבא םיקה רשא

 ילימב תבשה םויבו ,ןויעב םיקסופו ם ש ,ומויב םוי ידמ ןרדסכ ןידימת
 ןב הכוט הבישב םש ל'ז אוה בג רטפנו ,(םש המדקהב) אתדנאד
 יקל "פל ן"קת זוממת 'ז ברע תחנמ תעל שדוק תבש םויב םינש גיע

 אצמנ  ,וייחב רואל איצוה רשא לאירא ןינב רקיה ורפס דבלמ הנה
- 
 ויש
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 ימכח ירפסב תואבו תוספדנ תובחרו תולודג תובושת הברה ונממ דוע
 ,אררויפ ק"דבא טראהנייטש י"רהמל ףסוי ןורכז ת"וש 'סב ומכ ,ונמז
 'סבו לארשי רוא תיוש 'פב םגו ,אנינת ארודהמ הדוהיב ערונ ת"ושבו
 םיספדנ םישודח תצק ונממ אצמנ םג ,אווילקמ טגה ןודנב רשיה רוא
 םשב םיארקנה הרותה לע םישודחו ,םדוטשמא סופד תוינשמה ןוילגב
 תכו ;ררותב םילודג םינב ינש כ'ג וירחא חינהו -- ,'השדחה רצח,
 קיקר ד'בא היהש אנהכ םהרבא מיגהל האושנ התיזר תבה ,תחא
 יקודגו ימכתמ היהש ליז אנהכ בקעי מיגה לש ויבא אוהו ץיטסערב
 ןואגי םשב ארקנה רקיו רמחנ רובח ונממ כ"ג ספדנו אנליוו קיק
 ,םינכהו ,(טילר דצ הנמאנ הירק 'סב הזמ האר) ,ןיבוריע 'סמ לע יבקעי
 יבצ מ"גה ודוד ןתח) השמ בקעי ה"ומ ןואגה ברה היה ןושארה ונב
 ספרנו ןהעליוו ק'קד ד"בא הלחתב היה אוהו (ןילרב קידבא .שריה
 ףוטב איח לאירא ןינב רפסב ם"שה תויגוסב םישודח תצק כיג ונממ
 תכשל ארקנ ל"ז ןואנה ויבא לואש תומ ירחאו ,דעומ תיב סרטנוק
 ,הנידמהו םדרטשמא ק"קב מירו דיבא תויהל ויבא אפכ לע אוה םג
 ,הרותה לע הלורלימ דוד יכרד 'ס לע ותמכסה םש ןתנ דינקת תנשבו
 א"ע ןכ הבוט הבישב אוה םג רטפנו םש ואסכ לע םימי ךיראהו

 םירופד אמויב ינש .רדא ו'ט 'ב םויב וימע לא ףסאיו עוניו םינש
 ןואגהכ) ןייטשנירעב לאומש 'ר ןואגה היה ונתחו ,קיפל ה"עקת תנשב
 ןכ הירא ינפ לעב ביל הירא היומ ןואגהב רבוגה קידבא שירעב ה"ומ
 'כינ בשיו ומוקמ תא אלמ אוהו (ליצז עשוהי ינפ לעב לודגה וניבר
 ןואנהל ותמכסה םש ןתנ ו'צקת תנשבו ,םש םדוטשמאב ואסכ לע
 ונכו -- ועדונכ ח"וא ע"ש לע םייחה תוצרא ורפס לע ל'ז ם"יכלמ
 ודוד ןתח) ביל הירא ה"ומ ןואגה ברה היה לואש מ"גה לש ינשה
 תודידי ריש רשו ררושמו ץילמ כ"ג היה אוהו ,(ליז ץייבעי ןואגה ונקז
 לע לאירא ןינב ורפס תא רואל איצוהש תעב ל'ז ןואנה ויבא דובכל
 ףירח רכד ונממ וניצמ םג /'א קלחב רפסה שארב םש םפדנו .הרותה
 לאירא ןינב יפב םפדנ אוהו ,ב"ב יסמב רופחי אל קרפ שירד איגוסב
 רנחמה ןואגה םש וילע בתכו ,דומלת תיב םשב ארקנה ב"ח ףוסב
 ביל הירא ה"ומ םלשומה ןונשהו ףירחה ריעצה ינב ירבד םה הלא,
 ל'ז לארשי בקעי היומ אשידק אבס םסרופמה ןואגה ידוד ןתח וירנ

 :הזב ירו כיע ."ץיבעי םשב הנוכמה
 רבדנו
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 אוהו ,םדוטשמאמ ביל 'ר ןואגה לש ינשה ןבה ןמ התע רבדדַנְ
 ארק רשא) שריה יבצ ה"ומ םסרופמה םכחה לודנה ןואנה

 ותמכחבו ותרותב עדונ היה רשא (ל'ז ץ"חה ןואגה ונתוח םשב ותוא
 מ"גזד לודגה ויחא דובכל םירישב רש אוה םגו ,ץרא יוצק  לכב
 ,לאירא ןינב ורפס רואל איצוהש תעב םדוטשמא ק'דבאה לואש
 ותציהמב ותא ותויהב םש ןושאר קלח שארב תודידי ריש ונממ פפדנו
 ינש קלח שארב שדח ריש ונממ ספדנ דועו ,םש םדרטשמא קיקב
 "צי ןילרב ק"קב ותבש ןוכממ ,רבחמה ןואנה ויחאל חלש. רשא םש
 להקב ןדנול ק קב ריבאל לבקתנ ויבא תומ רחאל הזה ןואגה .הנהו
 ת"וש יבתכמ תופילח םשמ ול ייה טייקת תנשבו ,םש םיזנכשא תדע

 י'ע דחא טנ רודיס ןודנ ףראדלפיד קידבא ם'רקדמ ןואנה ברה םע
 ףראדלסידמ םירהמל יכדרמ רמאמ ת"ושב הזב ויתובושת וספדנו וחילש
 ד'באל ןדנול ריעמ לבקתנ ד'כקת תנשבו ,םש הייס ןמיסבו ד"ס ןמיסב
 םשמ לבקתנ ג'לקתזר תנשבו | ,הנידמהו מאשה ק"קב מירלו
 ק'קל אבל ארקנ הימקת תנשבו ,הנידמהו ןילרב ק"קב מרלו ד"'נאל
 ןואגה יראה תעיוג ירחא תונברה אסכ לע םש תבשל הרטועמה ץימ
 ותמכסה שארב וילע םשרנ ךכ) םש ד'בא היהש הירא תנאש לעב
 ,ןירעווש קידבאה שלרימ שריה יבצ ה"ומ גיהרהל םאבצ רפסמ רפסל
 ומוקמב ראשנו םשל ךלה אל םלואו ,(ה טקת תנשב ןילרבב םפדנו
 'ב םויב .םינש ש'ע ןב םימי עבשו ןקז רטפנו םש ןיקרבב ואפכ לע
 תרטע, ששב 5 דחוימ רובח וירחא חינהו ,קיפל ם'קת לולא יד
 ברה .ודכנ לצא םיבותכב ראשנו ..םישרדמו ם שה .זרודגא לע יםינקז
 אסכ רפס לעב אידפפ קידבא לואש מינה .ונכ ןב ביל הירא ה"ומ
 םהרבא ר"ב המלש 'רל םיניע רוא .רפסל ותמדקהב ראובמכ אנסרהד
 יכדרמ רמאמ תש 'סב ונממ ת ספדנה ויתובושת דבקמ הנהו :לאינפ
 ר'ע גישה רשא תחא הבושת ול דוע ,ליעל ונוכזש ףואדלפידמ
 המב הדוהיב עדונ ת"וש לעב גארפ ק"דבאה אדנל ח"'ירהמ ןואנה
 איהו ,לוכאל המ ול ןיאש ינע לעופ יע דעומה לוחב חולגה ריתהש
 לעש וישודחב דומלת תיב םשב ארקנה ביח לאירא ןינב יסב הספדנ
 בישה רשא תואיקבו תופירחב תחא הבושת ול דועו ,ןטק דעומ 'פמ
 תוילגרמ זירהמל םירפא תיב תיושב הספדנ איהו ןטק ישורק ןינעב
 רפס לע בתכ רשא  תורקי תוהגה ול דועו יםש רזעה ןבא קלחב

 ןיסחוי :
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 לד ץ בע מגה ודורמ תובא 'סמ שוריפ לעו ךוניחה רפס לעו ןיסחוי
 ףירחה ןואגה היה ןושארה ונב :םילודג םינב ינש וירחא חינה וה םגו
 " היהש םימואת ףסוי קחצי ט"גה ןתח) אידפפ ק"דבא לואש היומ
 | אנסרהד אסכ ורפס ייע עדונה אוהו (אלסערבב כ"חאו אקארק קידבא
 " רכח דועו ,שאר םימשב רפס לע תוהגהו םישודח ללוכ רואל איצוהש
 / עורז רוא רפס לע תוהגה םגו ,םישה לע םישורח אוהו די גשה רפס
 [ לינה ביל .הירא ה"ומ ברה ונב די תחת םיבותכב וראשנ המהו לודגה
 ' לאתקי הפצמ רפס רבה םגו ,(םיניע רוא רפסל ו ו ראובמכ)
 לאפר מ"גהמ ר"וי ע"ש לע לאיתוקי תרות 'ם לע תובר תוגשה אוהו
 .הלודג הער םרג הז רובחב םלואו ,גרובמהו אנוטלא ק'דבאה ןהכה
 : לכמ השובכ האנשו הלודג הקולחמ הז ידי לע וילע ךשמ יכ ומצעל
 .םרחב זא ואצי גרובמהו אנוטלא ק"ק ינייד םגו ,אוהה ןמזה ינואג
 .לאיתוקי תרות רפס לעב םריע ףולאו םבר תאנק תא םאנקב .ותארקל
 שאר םימשב 'פ לע םג ןיררוע כיחא אצי בושו ,םהלש ד'בא היהש
 |[ ולכ אוה יכ םרמאב ,אנסרהד אסכ ויתוהגה םע רואל איצוה רשא
 [ וכותב ואב יכ ,םה ומצע ירבד קר .ש"ארה וניברל ונניאו וכותמ ףיוזמ
 0: וילע הקולחמה הרכג ךכ לכו ,םעמשל רוסא רשא םירמו םירז םידבד

 / חרכוהו ,םש ;רוגברה אסכמ ותוא וחד רדאד טרופקנארפ ישנאש דע
 |[ הנידממו ריעל ריעמ .הלוגב ךלהו ותיבמ דדונ היהו .ריעה תא בוזעל
 - נ'כ םויכ רטפנו וילח תא הלח םשו ןדנול ריעל ואוב דע הנידמל
 " תודירמ בורמ ביל הירא ה"ומ ףירחה ברה ונבו ,ק"פל ה"נקת ןושחרמ
 היהו הוחש אוה םג ךלה ,ול אל ץראב דומלג תמ יכ ויבא לע ושפנ
 || תא הלח םשו ,ןיימד פ"פ ריעל = דע םיבר םימי ץראב דנו ענ
 [ = ,קיפל ו'עקת ןושחרמ זיכ םויב םש רטפנו םילוחה תיבל אבוהו וילח
 , לנכו םיכרועה רפסב תוכיראב שרופמ אצמת ויתורוקו ויתודלות רתיונ
 \ ןילרב ק"דבאה יבצ מ"גה לש ינשה ונבו ,(ילומרכ א'ר םכחהל הנוי
 גהנ איהו .הנידמהו ןודנול קידבא היהש המלש היומ ןואגה ברה היה
 : דע ול היה  דובכ מ רשוע םג ,חטבו טקשהב המרב םש ותואישנ
 " לכ תא ןתנ הזה ג'הרהו ,ק'פל בירת תנשב םש רטפנו הבישו הנקז
 * עקתשהל םהילע דקפו בר ףסכ םע ןילופ תונידמל םיטילפ יינב
 ,םיסומכ םימעטמ אינאטירב ץראב ונכשי אלו םש םתריד עובקלו
 ח'וימ 7 םע ונתחתהו אקארק הפ םנכשמ כ'ג ועבק םהמ םינשו

 ש
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 ןואגה לש ותב ןב היהש הפד ד'כא יולה דוד יבצ ה"ומ .ג'הרה לש
 הפ ריעה ידבכנו םש ישנאמ םלכ וה םהו ,םדוטשמאמ ביל 'ר

 ל"צז לשעה 'ר  לודגה וניבר  רידאה ןואגה םנקז יבא תיב תחפשממ

 קקוחמ תקלח הפו ,ונריעב הפ חרוז היה ותמכחו ותרות רוא רשא
 : עדונכ ןופס

 תשא התיה הנושארה ,םדרטשמאמ ביל מ"גהל ול ויה תונב יתש םנ
 גאה ק"קב מ רו ד"בא היהש יולה לואש ה"ומ לודגה ןואגה ברה

 תלחתב ומצעב ןואגה רפיס רשא יפכ ,ל'ז ןואגזד ונתוח ייחכ דוע
 ב"וטב בתכ רשא ,ביס ןמיסב יכדרמ רמאמ תיושב תספדנה ותבושת
 םש דיבאה ןואגה ונתח תיבב גאה ק"קב ררונתמ היה יכ, רייקת לולא
 תנשב המכסהב כ'ג אב הז יולה שירהמו ,"ףוגה תואופרב םש קופעל
 ,םרוטשמאמ דיבאה לואש מ'גה ופיגל לאירא ןינב רפס לע ח"לקת
 המואמ תעכ ונל עדונ אלו ,םינוש םירפסב כ"ג ויתומכסה אצמת דועו
 ברהל האושנ התיה הינשה ותבו --- ,תונב וא םינב וירחא חינה םא
 יולה יכדרמ טיגה ןב אוהו) בובלמ יולה קחצי היומ םסרופמה ןואנה
 אתביתמ שיר היה וימי ףוסבו אקנימאק קיקד דיבא םינפלמ היהש
 רהנש יולה סעצייר עשוהי ה"ומ שודקה ןואגזר ןב אוהו בובל קייקב

 ןואגה לודגה ויחא םע דחיב חיפת תנשב בובל ריעב םשה שודק לע
 היה ופרוח ימיבו  .(בובל ק"קד מיר  יולה סעצייר םייח ה"ומ- שודקה
 םימשה תנוכת רפס לע ותמכסה ןתנ זאו בונשעל ק'קב טירו דיבא
 םש םדרטשמאב כיג זא ותויהב םותחה לע אבו ,םדרטשמאב ספדנש
 תנשבו יקיפל ז"טקת ינש רדא ח'רד יב םויב םשד רד'באה וסינ תיבב
 חרואו שפנל אפרמו תלופ האס 'ס לע כג ותמכסה םש ןתנ ז"קת
 תנשבו יםש םדוטשמאב ןכ םג ספדנש יצרונמ לאפר 'ר ברהל םייחל
 רפס לע ותמכסה ןתנ זאו אמלעח ק"קב מיִרּו ד"בא היה רבכ טיכקת
 אקארק ריעב דובכ ןוכשל אב חילקת תנש תלחתבו ,לואש תעבנ תיוש
 ותמכסה ןתנ זאו  ,לילגהו הפ ריעה לע מ'רלו ר'באל זא לבקתנ יכ
 יבשותמ דחא םכח רבח רשא הרותה לע קחצי חיש 'פ לע הנושארה
 ותמכסהש המודמכו ,םינוש םירפסב תומכסה הברה ול דועו ,אקארק
 לע תוכלה ישודח בשוח השעמ רפס לע וינקת תנשב היה הנורחאה
 וימי ףוסב היהש) ץליפ ק'דבא ףסוי ה"ומ גיהרהמ תועובשו קיב 'סמ
 םויב הפ יולה קחצי מיגה רטפנו (אקארק קיק הפד הבר אניד יבמ דח

 "ו
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 8 סופדב הזה ןואגה ןמ אצמנ אלו יקיפל טינקת ןסינ איי קשע יו
 = םינוש םינינע לע ןטק רובח אוהו כקעי תיב 'סב תחא ,תובושת יתש
 " םפדנ תקולחמהה עלס סרטנוקב םש רפסה ףוסבו ,(ן'קת .בובל סופד)
 | א בשי רשא אטפא קידבא ןואגזד ברהל בישה רשא ותבושת םש
 יד יא םויל רוא ח"הע ובש אבו ,בושטאחאס קיקב הארוה אסכ לע
 = > ליירהמל האובת ירפ תיושב תחא הבושת ול דועו ,קיפל טימקת זומת

 "  /םבו ,םבש רבחמה ןואגהל תוכיראב בישהש המ וביינ ןמיסב תוילגרמ
 | ק'דבא יולה קחצי מיגהש, כינ איבה טינ ןמיסב הנוהכ רתכ !ר"וש
 < םיכסהל ונממ שקיבו אתתאד הנונע ןודנב תיוש וילא ךרע אקארק

 [ -- !שיעיו המש ספדנ אל ותבושת ףוג לבא ,אתוירשב ומע
 . םסרופמה ןואגה היה ןושארה ונב ל'ז יולה קחצי- תודלות הלאו

 < "חב דוע ורדהו רודה תפומ היה רשא יכדרמ ה"ו

 !  ןתנ םשו ץיזאלז ק"קב מירו דיבא היה ותודלי ימיבו .,ל'ז ןואגה ויבא
 " תצק כ'ג ונממ םפדנו ר'לקת תנשב לואש תעבג רפס - ותמכסה
 = .לבקתנ כיחאו .םש ןורחא םרטנוקב םגו ,םש רפסה םינפב הרות ישודח
 ' ירבד רפס לע ותמכסה ןתנ םשו"  לילגהו ןיטקט ק'קב מ"רלו דיבאל
 רהאוודיוואנ סופד) קסנולפ קיקמ קיטשמהיל ש"רזרמ .ברהל תלהק
 .המכסהב אב ןכו ,קיפל הימקת ןושחרמ ב" םויב חיהע אבו (הימקת
 [ רענכוב ןהכה ףלאוו באז ה"ומ ץילמה ברהל הלהת יריש רפס לע כג
 איצוה על הירא ה"ומ ןואגה ברה ונבו ,(חיסקת ןילרב סופד) ידארבמ
 < 'סה קאטסילאיב ריעב ו'סקת תנשב לינה ןואגה ויבא תמכסהב רואל
 |! לשעה 'ר וניבר ןואנה ונקז ןיב ורבעש ת"וש אוהו "םינואג תפיסאי
 % = ואנה לש ינשה ונבו -- ,קקוחמ תקלח לעב השמ מ'גה ןיבו ,ל"צז
 % [-יולח דוד יבצ ה"ומ םלשה םכחה ןואגה ברה היה יולה קחצי ה"ומ
 " ובא תרוקפ פע (ג ןישרבעש ק'קב דיבאל ופרוח ימיב לבקתנ אוהו
 = עיחא רימ יכ ,טעמ היה םש אסכה לע ותבש םלואו ל" ןואגה

 . עסנ =

 = ד"35 .סויסל יולס דוד יכ5 ס"וע ג"סלס ול כסכ סכ לסל ןיסכנעס ריעה (ג

 סקיפע ריע 535 ,ןילופ תוכידעכ סנטק ריע פיס ,ופלוס יעיכ ספ

 ,ןולסל ןעז דע ןוסלכ ןעזע סס 5סכס לע ונסי ץלל ינולגו ,פיס .סיכועדקו

 ןוסלכס סכסו ,לעגודל ססנ סזיל פיכע סללקנ ספ כוטסל יתכעל סככס ךיללסכ ילכו
 יכ לדנעע 'כ עדונס ןולנס סיס ,סע ןץםככעס ק"קכ "לו ר"35 'יסש וכ5 עדונס

 םכודניכל
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 תאשל 71 ןואגה ויבא לצא אקארק הפ ותנישי עבקו םשמ עסנ
 ,"ןישרבעשמ ברה, םשב הפ ארקנ ייהו ,ותנקז תעל תונברה לועב ומע
 תמכסהב הפ ד'ב שארל הנמתנ יולה קחצי 'ר ןואנה ויבא תומ ירחאו
 שיר זא היהש | ליצז ףירח רביל 90 רודה תפומ  םסרופמה ןואנה
 רחא בו הפ לבקתנ ןמזה ךשמבו  ,ו"צי ק"הפ לודגה ןיידו .אתביתמ
 המלש השמ ה'ומ ריבגהו ןואגה ברה אוהו לילגהו אקארק קיקב דיבאל
 אשראוו ריעב היה ותונחת םוקמו ץעראקמ ברה םשב ארקנ היהש ןמלז
 יבצ תראפת ת"וש לעב אגולג ץ"רהמ ןואגה לש ויחא היה אוהו)
 יכ הפ אסכה לע בשי אל םלואו ,(גרובמהו אנוטלא ק'דבא היהש
 ,תונברה ד"ע תקולחמו ביר וילע וררועתנ הנושארה ותשרד רחאל .דימ
 םש בשיו אשראוו ריעל ותיבל עופנלו בושל זפחנ היה .הז רובעבו

 ימי לכבו ,'אקארקמ ברה, םשב לכ יפב ארקנ "יהו ותריטפ םוי דע

 בר םוקמב יולה דוד יבצ היומ ג'הרה היה אשראוו ריעב ותבש ךשמ
 הפ

 כשל 32 םכדעס לע 'יפ סכוככ םונפע יסס לע סעכססכ 03 וסו םלודני6

 ולינסו ,ןיסכנעס ריעס ינסותע כ"ג סיס ל" ןסכס רע לכסשי "גס ררכסנ)
 יכככוע סז לעלפ םכנסלו סש 'כש 'ג ססרפ ףכקיו כרס םכדע3 וסוקיפ3 סש

 כ'ס5 לנקפכ סזס ןולגסו ,כייע "וכי םלודניכל יכ לרכפמ "וע סניפיס 0
 ט"כט .טסנע ס"יכ ספ לטפנו סקפלק ק"קכ ויפי ףוסגו ליפדל5 ק"ק3 "9

 53 3קעי ס"ופ3 דוד פ"גס סשס ד"35 סיס ויכסלו ,(קפ ק"סס סקנפ) ק"פמ
 לוסו ,טיסש פגש ג5כ53 קפדנש סלכופס לע יעלסוליו ןפכו* סוגלפס לע םוליפס

 'ס 5ע סלונס יכולע לפלשי יפיסכ לשע סיכס ןי> :"קס תכס3 סעכססכ 3

 ד'35 סיס ויכסלו .(ר"סס גלכפ םופד) גי"ווסכיורכ ס"לסע 3כסכ "קנזס יכוקתש

 סענסע דק6 5וסו ,כיז 'יספע ס"וע ןולנסכ טוקקלכד ףסוי ס"וע ןולגס ספ

 כנסנס ןכ י"ע ו"עס תכס3ּ ספרכס "ןילסוכ םי, "כ לע ועיכסס רס6 סכוע ידועע

 ןיכופ םוכידע3 םופסקס תליזג ןעז3 קית תנטכו ,ןיסרכעס יכסותנ כיינ סיסש

 ןולס סויכ סט ספענט 3כ גלסס י"ע /סס ןיטרנעס ליע3 סג ס5סקס סלטנפכ

 ילרתכ יכולג םיוסכו קייקס זינק ןפיפ לזעס ןכפ 3סז ירוט3 לפוכעכ) 'ד ףס

 ססל ונע יסעס ליעכ וגסיפכו וקזקו ,טעע ץכלפ סטקסש ילקלו ,(זי" ןעיסכ

 5": ר"כמ םכסנו ,ןיטלכעש םי6 סדוסי עייגכ ססעו ,סדקננכ סילודג .סיכ3כ כ"ג

 כיעלס סל, סס ספחו ןילכומ דעו סענש סידועע יס לע סעכססנ 63 ןסיכ

 דיכל סיס ויכקלו "תולסק עספע ללונע ןיסלנעס ק"ק3 סכוקס סדוס* 3

 סמ



 יפוי תלילכ

 הלע אשראווב ןמלז המלש השמ 'ר ברה תומ רחאל קרו ,ונריעב הפ
 לכ תורמל ד"בא רותב הפ ויבא אפכ לע תבשל יולה ד'צרהמ בוה
 ,תונברה תרשמ רבדב םיבר םימי ול הנטשל ודמע רשא םיברה ויאנוש
 ם"כע בכעל זוע לכב ולדתשה ול ולכי אל יכ םתוארב כ"חא ךא)
 גיהרה לע ונל ורפס ונינקזו (וימי - תונברה בתכ ול רוסמל אלש
 ,םיבומלו םיערל ביטמו בוט ,הבידנ חורו הבוט שפנ לעב היה יכ הזה
 םהרכא לש ותיבכ החורל חותפ 'יה ותיבו  ,םינויבאל ןתנ רזפ םג
 םנ ול היה אוהו) ,הסחמו ןגמ ותיבב אצמ קוצמו רצ שיא לכו ,וניבא
 תיוש לעב בוקרטעיפמ ןואגה םע השעמלו הכלהל ת"וש תופילח ןכ

 רטפנו ,(ר'ס ןמיס רזעה ןבא קלחב םש ורפסב ראוכמכ םהרבא תירב
 ויניגו ויתונבו וינבו ,קיפל ב"צקת תבט ריי םויב םימי .עבשו ןקז הפ
 רשקב ואב יכ הזמ ועסנ םהמ בורהו ,הפ וראשנ םהמ טעמ קר ,וידכנו
 םש וואשנו אטילו ;ילופ תונידמב ץרא ידבכנ ילודג םע  ןותיחה

 -- :הזה םויה דע םהירחא םהינכו םה םינוש  תומוקמב

 כפנו ,ןיפטכעפע >''ז .דיייס קסלי ס"וע םודקס ןילקס ןכ לש5 סיוע נ"סלס ספ

 רעונ סננכססכ כינ 53 ז"לת םנטנו ,לפועש טקל 'כ לע סנכססכ סט 53 גינס

 לנקפכ כוסו ,םיזנכטל םפשל קקסעסס סע סדכטסעלכ ךיכס תספדס לע כולסלעי
 סיספ םנותכ 'ס 5ע סעכססנ סע 52 ן"ת תנסכו ,5זלע3 ק"קנ ריינלכ ססע
 נומסלפי רעונ סננכססכ כיינ 53 ןכו ,(ס"גת סדקטסע6 םופד) חספ לש סדנס לע

 לנקפנ ןיטרנעס ריעכו ,(סייכס פיירפפ ןכופד) סכותס לע לסיכזע תכסנ 'ש לע

 ינקז יכינמ, כיספסעכ 5'ז דג ס"וע ככסכ לפוי ס"וע ג"סכס סש ר"355 וילסל

 'ם לע סעכסקנ סט לכ ן"ס תכסנו ,זייטס לעכ וכינכ דככ פוסו ,ג'פת תנסנ

 תנסכו ,ץייכ כיל סדוסי סיוע גיסכס סט דייכ6 סיס ויכסלו ,ל"גס סיכפ תכופכ
 סיחנכ .ןפעפימ .רזעימפ ס"ופ ככסנ גוט סקל 'כ לע סעכססנ סט לכ 5"סת
 נעעכ לפיכזע סיוע ללועט ןקספ עייגס ספ | דיינל סיס | ויכחלו כ"ז .ילכע
 לזעימפ ס"וע ככסנ רזעילל קסעד 'ם לע סננכססב סס לכ כ"פס תנסנו ,לכיפס

 םייעסעכ םוילנכע כי5 סדוסי סיוע נ'סכס סט ד''כ5 סיס ןוקס5 ןמזנו ,נוסטניפנ

 ,כרסד פ"פ קיקמ ססע לנקפכ כוטו ,ספונמ יקפ  פ"ועו תיסלכ ןנלק לפס
 קייקנ .ויכס5 ועוקפ םל לכעו ,תוילנכע גילעז לסל סיחע ניסכס וככ 03 זסו

 -- :קז2 ידו ,סע ןיטכנעס
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 זלק | יפוי תלילכ

 טרופפאר ןהכ. םייח היומ  לודגח ןואנה תודלות זו
 .לילגהו 5 ק"קד .ריבא

 יג

 ב 4:

 'ר ןואגה תעיסנ ירחא יכ םימדוקה ונירבד ךשמהב ליעל ונרכז רנכ 0
 ק יקל .בובל ריעמ ול אקארקמ לואש ה"ומ .ןואגהב "ביל <
 ומוקמב .לבקתנ זא ,קיפל קית תנשב ץיקה ןמז עצמאב םדרטשמא

 ןואגהב טרופפאר ןהכ םייח היומ הלוגה רואמ ןואגה םש בובלב ד'באל "<
 רבכו ,םש ואסכ לע בשי רככ איקת תנשבו ,ה'הללז החמש ה"ומ
 לכ ךשמבד 'א ןמיס ףוסב ריעה רעשב הז ונופס שארב כ'ג ונמדקה
 ובשי  קיפל רית תנש דע איקת תנשמ ונייה איהה תיששה האמה
 מ"גה - הז רחא הזב םיניוצמ םינואג השמח םש בובלב .אסכה לע
 מייגהו ,הנשמה תבכרמ לעב מ"רב המלש םמינהו טרופפאר .ןהכ "םייח"

 שריה יבצ מ גהו ,(בקעי תועושי לעב ןואגה יבא) מירב 'באז יכהרמ
 התעו .בקעי תועושי .לעב ןייטשנרוא בקעי וניבר  ןואגהו ,שינאואה |

 עדונ רשא יפכ ,הרצקב םהיתודלותמ תצק כ'נ הפ בותכל ידי ףפונא
 ןואגה אוה ,רמאנ הלחת ןושארו ,םירפס יפמו ,םירפוס יפמ תעכ יל
 ה"ומ ןואגה ויבא םגש עודי רבכ הנהו ול'ז טרופפאר  ןהכ םייח ה'ומ =
 אנבוד ק'קד ד"בא ופרוח ימיב היה רשא ליז טרופפאר ןהכה החמש "
 כ'חאו ,ליז ץישפיל ןהכה ןמחנ ה"ומ ןואגה ויבא םוקמ םש אלממ =
 ףוסב לבקתנ ליז אוה םג ,ןילבול ק'קבו אגררוזר ק'קב ד"בא כי היה |

 חירב ץיחה ןואגה תומ ירחא) ל ק'קב מירלו דיבאל וימי
 הרשמה וילע ל קל ראמ חמש ,החמש 'ר ןואגהו ,(קיפל ח'עת רי א
 םגו הפסכנ יכ  ,בובל ריעל אבלו .ןילבולמ עוסנל  זפחנ :יהיו .תאזה

 םג יכ ,ליז םינואגה ויתובא תובא אסכ לע םש תבשל ושפנ התלכ =
 וניבר ןואגה וימחו ,ץענ םבוקילא ר"ב ףסוי היומ ואנה ומא יבא"
 ךא יעודיכ םינוש םינמזכ םש אפכה לע ובשי םה םג יןילבולמ םירהמ 3
 העגפ ךרדה םָאב ותויהב יכ ,הזב ותבשחמ המייקתנ - ושפנ ןובאדל =

 ח"עת בא 'ז םויב ןישרבעש ריעב ומלועל ךקהו רטפנו ןידה תדמ וב =
 :(ב"י .ןמיסב ויתודלותב ליעל הזמ הארו) ,ותחונמ םוקמ כיג םשו .קיפל < | -
 ומוקמ תואלמל אב אל טרופפאר ןהכ םייח 'ר ןואגה ונב הנחה

 ויבא וילע תומב יכ ,ןינש ןיתרתו ןירשע רחאל קר םש בובלב
 ,אטיל תנידמב ותרות רואב עיפוה זאו ל ריעצ ןיידע זא היה |

 דימו 18 :
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 יפוי תלילכ

 קיקב רמללו רומלל עובק ושרדמ תיב זריה ולש ןיאושנה רחא דימו
 קוחרמל ומש םסרפתנש דע םיברב הרות ץיברה םשו (% ,קצולס
 םע םידומילב ץמוא ףיסוה םשו ,לטיז ק"קב מ"רלו ד'באל לבקתנו
 תולודג תובושת בישהל ודי כיג ףינה םשו :םיקהבומו םילודג םידימלת
 תיוש. ומש לע ארקנה ורפסב הזמ האר) ,םיקוחרלו םיבורקל תובחרו
 ןמיסב רזעה ןבא קלחב םגו 'א ןמיסב מ"וח קלחב | ,יןהכ םייח וניבר
 דיבא דוע ותויהב ט"פת זומת 'נ םויב ל ז ןואגה בישהש המ  ,ביפ
 רשא קצולס קיקב מירלו דיבאל םשמ לבקתנ כיחאו ,(םש לטיז קיקב
 ץיברהל םשארב םש דמע אוהו /םירפוסו םימכח האלמ ריע זא התיה
 ולאש רשא לארשי ילודג לכל ויתובושת בישהל םגו .לארשיב הרות
 קלחב לינה ת"וש ורפסב הזמ האר) ,הרורב הכלה וז 'ד רבד ותאמ
 ףופב רזעה ןבא קלחב םגו יז ןמיס מ"וח קלחבו ,'א ןמיפ שארב ח'וא
 ותויהב ד'צת תנשב כיוי תרחמ ל'ז ןואגה םש בישהש המ ָךימ ןמיס
 ,םידטסהו תושרד ללוכה ,יםייחה רכז, ורפסב ןכו .קצולס קיקב דיבא
 ק"קכ ליז ןואנה שרד רשא דחא שורד םש טיי ןמיסב כ"ג אצמת
 קיפל ק"ת תנש ףוסבו ,(קיפל ח צת תנשב לודגה תבשב םש קצולס
 בובל תירקמ ,ל'ז לואש ה'ומ ןואגהב ביל 'ר ןואגה לבקתנש רחאל
 יגיהנמו ישאר וחלש זא ,(קיפל ק'ת זומת חירב) םדרטשמא ריעל
 והואיבהו ,קצולס ריעמ ותוא ולבקו לילגהו בובל ק'קד ןרושי תדע
 אלמל םש בובל קיקב תונברה אסכ לע תבשלו םתדעב ראפ ןהכל

 םוקמ

 פ"ייכסע ןולגסל ותכוסמ ךופכ יז ןעיסכ ר''ו: קנס ןסכ סייס ונינכ ת"ושב (5

 גיוס דכ ינכוכז סג, : סש כפכ ,וכ5  קיידדלס לנכוטיפ לנס

 ןולנ לט ז"טס לפס וכטכדע תינכ סש סיס ,ילס ןילוסכ לסל ףכית ץילט
 סט וכ סיסו ,סט קלומס קייק3 ר'35 סיסס ףיקמ סעלס 'ק סיס ועסו דחס
 .לע סנס כייג ל"נס ןולגס ד* כסכנ ז"טס ןוילנכ כתככ סיסו ,סילודגס ספכ-

 סעלט 'כ ןולנסו) ,ם"עיו ליכע 'וכו "ופעט םעכ לכוז יכיפו 5, 'כס זייטס קספ
 6ווקפלזע ןכסכ5 ס"וע לודגס ןולנס ןכ סיס לוקס כינ | וככ עדוכ סז ףילק

 לפס לע ץכפ ינולג רלס ןי: סעכססכ 53 סכונס 'ג סויכ כ"כת תכסכו ,כ'ז

 סותקס לע סט לנו נ"עמ תכסכ טרופכרסידכ ספדנמ סלותס לע לםיס ביתנ
 ספ סנוס לווקלמזע ןכפלל ס"ועכ ריפסס ו"פ  ל"לככ סעכס ליענס סלכ,

 :(יף'5* קלולס קייק
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 חלק יפוי תלילכ

 ודרח .בובל ריעה ינפ זרא ןוחל ואובבו ,ל"ז םינואגה ויתובא םוקמ
 ןכוש יכ םתוארב םבל תחמש ברתו ,הילודגו ריעה ישנא לכ ותארקל
 א ,הלוגה ינב לכ לש ןברו םינואגה ןואג :לארשי שודק םברקב
 ,הלודג רתכו ,הנוהכ רתכו .הוות רתכ םיותכ העבראב רתכומ היה '

 רשא ,םירוכגב ץימא בל ול היה אוה ,ןהיבנ לע הלע בוט םש רתכז
 הרוראה תכ םע כ'ג חכוותה ,ותרותו 'דל ותאנקבו ,בציתי םיכלמ ינפל <

 לכויו בובלב רשא עימעדאקאב םירשהו םימעה יניעל ,י"רש יבצ יתבש
 אלו ץרפב דמועו רדג רדוג םוקמ לכב םירבדמה שאר היה אוה ,םהל
 םימותה לעב ליז ןתנוהי וניבר לודנה ןואגה םגו ,שיא םושל םינפ אשג
 ותעדש ןהככ עירכהלו ,ותרזעב תויהל ,ותשקב וילא ךרע יתילפהז
 ןודנ וביר ישנא ץבו וניב זא הרבעש העודיה תקולחמה רבדב הפי
 תוחל סב ראובמכ ,ב"יקתו א"יקת תנשב ןהילע ןיררוע ואצי רשא תועימקה
 תבושת כ"ג ספדנ םשו ,(ו"טקת אנוטלא סופד) ב"ע א'פ ףד תודעה
 ,ש"עיו הז לע הרצקב ליז ןתנוהי וניברל בישה רשא ל'ז ןהכ חד
 םגו הקרצו טפשמ השעו 9 רשיב הרות ץיברה ןהכ םייח וניבר  הנהצ

 ואפכ לע םימי ךיראהו :תעדבו הנובתבו המכחב ותדע להק .תא גה 25
 ג'י 'ג םוי דע תשקת תנש תלחתמ תופוצו הנש םישלש ךשמ םש
 ךלהו רטפנו הלעמ לש הבישיב וניבר שקבתנ זאש ,קיפל א"לקת זומת
 תבצמ ןבא חסונו ,םש בובלב דובכ ותחונמו םימי עבשו ןקז ומלועל
 : ל'ז טרופפאר ןהכ החמש מיגה ויבא תורלותב ליעל ונקתעה רבכ ,ותרובק

 ישודחו תוכלה ישודח הכרב וירחא חינה ל'ז ןהכ םייח וניבר יּכ

 בישה רשא ת"ושמ לודג ץבוק םבגו ,דאמ הברה תודנא
 םיבותכב וראשנ םלכו ,השעמלו הכלהל םיעגונה םינינעב םילאושהל

 ריאה בורקמ שדח קרו ;בר ןמז סופדב ואב אלו וירחא וישר דיב
 ל'ז ןואגה וניברמ םידבכנו םירקי םירפס ינש סופדב וניניע דגנל
 יקלח העבראמ ת"וש ללוכה ,'ןהכ םייח וניבר ת"וש. םשב ארקנ דחאה
 לודנה .ברה .יזת  םיחנומ ויהו אילפהל דע תואיקבו תופירחב עישה
 וידחי וצבקנו  ,בובל ק"קד מ"ופ ןייטשנרעב ץריה ילתפנ ה"ומ ריבגה
 ,לאפאגראט קיקד ןייד טרופפאר ןהכה ןבואר ה"ומ ףירחה לודגה ברה ייע

 ה"ומ דבכנה דיגנה גלפומה ינברה י"ע א"ברת תנשב בובלב וספדנז |

 םירכזנה הלא השלש רשא ,םש בובלב סיפדמ שיקנעמ קחצי םהרבא
 המדקהבו רפסה רעשב ראובמכ ליז רבחמה וניכר ידכנו ינינמ המה

 םש



 ישו תלילכ

 דפפהו .תושרד ללוכ אוהו ,"םייחה רכז, םשב ארקנ ינשה רפסו .םש
 כ החמש 'ו ןואגהמ תושרד 'ג  כיג וב ללכנו ,רבחמה ןואגהמ
 קיפל ויכרת תנשב םש בובלב כ"ג ספדנו ,רבחמה יבא טרופפאר
 רקי לדוגו --  ,ל"נה טרופפאר ןהכ ןבואר 'ר ףירחה ברה
 [  ןארקנה תיוש לודגה ורפס ךותמ וניאר ליז ןהכ םייח וניבר לש ותלודג
 2 םהיתולאש וינפל עיצה  םימסרופמו ב םינואג רשא ,ומש לע
 , לע קר תואושנ ויה םהיניעו ,הריתי הונעבו הבר .הענכהב םהיתוקפסו
 5 "ירהמ ןואגה ונתוחמ םהמו אנ ידל םיעגונה םירבדב תורקיה ויתובושת
 | ךשא הנשמה תככרמ לעב ש"רהמ ןואגה ונתוחמו ,אננוטיא ל'גס
 /עדוגכ וירחאל ינשהו וינפל ןושארה ,בובל ינבר כ'ג ויה :םהינש
 אש םע בושו  אוצרב תיוש תופילח כ"ג ול היה הז דבלמו
 מערפ ק'רבאה לכימ לאיחי היומ דיסחה ןואגה וסינ סע ,ונמז ימכחו
 נה םעו ,י"בונ לעב גארפ ק"דבאה אדנל ל'גס ח"רהמ ןואגה םעו
 ליבעט דוד .היומ ןואגה םעו ,אגולג קירבאה ץיורוה לייגס קחצי :הומ
 ק וצי היומ ןואנה םעו ,אסיל .קיק 6 כ'חאו בוחרוה קידבאה .דארבמ
 " תוריאמ םינפ לעב ןואנהב קחצי 5 ןואגה- םעו ,ץטשומאז ק'דבאה
 5 רעב בוד ה"ומ ןואגה 3 ילאיב קיקב כ"חאו זיוושענ קידבאה

 | -- הברה דוע םהומכו ,בובל ק"קד
 וג .תונכ י;רשו םילודג םינב ינש ול ויה יכ ונעדי ויתודלותמ

 2 םפרופמה ףירחה ןואגה היה ןושארה ונב .תונידעו
 אתב יתמ שירל ויבא ייחב רוע לכקתנ רשא טרופפאר ןחכ ביל .הירא
 עט ג יס לע חיקת תנשב 0 ואב םהינשו ,(3 ,בובל קייקב
 לק םיעושעש %

 ויס 5 סכעתכ כשל םעכ ליז .טכופפלכ ןסכ כיל 'כ 7 עגונס המו (3
 תופסונכ סזכ ם'ע ספ קיתעסמ יפיפכ ,סס כוכ5 ק"קכ לתניתע םיל

 ןופגס ינינו :סט 5'זו לונל) רפ5 לפוכ - לט5 ג'יפ רוד קע5 סל
 תעכסכו סכותנ לודנס ככס סש סיס ,נונ5 קידגלס ל'ז טכופפלכ ןסכ סייח
 - םל05 ועופג וילע ססיניע ועס גונ5 םדעו ,םיזימ סשע 'כ סכנקס
 5 5 'כ ןולנק נכס וככל םלזס סלסעס תסכ םקכ ןקכס םיי> ןולגס סכולו

 ם ןפ ופרס לכ נוכל ריעס ילילל ךל .,סלודנ .סניכמ ססעלנ .סזעו | ,ביל
 : ליס סע 'כ כלס םלד לסלכ סלולו  ,סכיסי סלקל םיזינ פע 'ל כלס 5 ולנקו
 הפ רללע סקטכ ויעי ילחנ תע'ו  קכסיו ותיכל כמ  ,תכסכ סנו6כס סשכדס

 < סיעכלפ

+ 



0 

 טלק 7 א יל =

 דכנו ןינ 0 עמנ ןתנ היומ ברהב רעב בוד ה'ומ בל "םיעוש
 . תרופ יס לע ז"טקת תנשבו ,תוקומע הקגמ לעב אריפש ןירהמ [ ואנה ,

 - ןכ םג םהינש ומיכסה חייקת תנשבו :,םידגמ ירפ לעב ןואנהל פסי 9
 םירפס ראש לע דועו .אעיצמ אבב 'סמ לע םישודח והילא הנעמ ₪ :

 הבושת .כיג ל"נה ביל 'ר ןואגהמ םפדנ הנהו ,םנמזב .וספדנש םינושי
 ,גיכ .ןמיסב ח"וא קלחב יז ןואגח ויבאמ ת'וש 'םב הבחרו הלודג ת
 . איבה םש רו עצמאב ויט ןמיסב רזעה ןבא קלהב םש""דו

 ןואגה

 לכ ו5 סנ ךל ויתספ סניסי םלכ :ימכ כיל "כ ןופנס סםעכו

 .- תופלכו 0 ל תנס3 135 יכ % ם- לפ יסנ 0 צה

 דוס* קידל ס'ס סזס סשסע 'כ ןכו סמ ססע 'כ 3כס 0 ורככ ₪

 ל"גס ספ !כ בלס סיב לכ לע וכיע סש סנו ,םיזיכ סימס יל .ונוסז -

2 0 
 כ כ = סנ יכ| 3סכמ סע יכ ל סיכגד 0 כ"נ וז 0% 9

 וס סז לכ | ,"נייקמ תנשכ ויכ6 יכפ לע םע יכ סעינס סנס .וכ סחלע 850
 ,ופכס .ךותכ 55 535 דיכ5 יכפ לפ םע יכ סנפל סלו ,ןוככ 6ככו םעס לכפ |
 ס"קס .תכסכ ילסש .סיכט לשעפ לתוי סמ ותכודנכ ךיקפסש תולולס וניכיע | ככ
 תנעכסס ירסל סעכססכ 53 סכסס ספולכו ,סס כוכלכ 5תביתפ םיל סיס .לבכ |

 לע נוד סיוע 3לסמ םוכלס יטודק) סיעוסעס עטכ "כ לע ליז ןופגס ריבס
 לווקל6ז סופד | ,םוקועע סלנע לעכ ןולגסכ | דככו ןיכ .עטכ ןסנ סיוע 3

 ןסכס 35 .סיכ5 ס5כ, ק"פכ ס"קפ ריי6 'ט 'ג סשכ ק"קע סם נו ,

 סעכססכ כ"ז רי55 סע כ"ג 63 ז"טקס תנסכו ,ייל"עי .3וככ .קייפוסס טלופ
 ססינס כ"ג .וניכסס חיייקס תנסכו ,סידנע ירפ לעכ ןולגס5 (םוי תלופ ים 5

 "קס תכסכ ופלועל כטפכ סוסו ,6עילפ לככ 'םע לע וסינפ .סנעע 'ם |
 יכפס 893 כ"ג"ללאפננקנר .כככו | .םעלו לוק קז לכו ,סיכפ3 .םיינוכ קיפ
 ןולגס לש ופכיטפ רספכ יכ: כ"ג וככתכ ספו ,'3 סול ףוס3 ריפס רעס3 | 2

 ףיקסס ןולנס סט :3וכלכ פסכיפמ .םיככ ופוקפ3 לכקסנ טלופפלכ ןסכ = .

 ,םונוט .תוכסקכ ר"35 סינפלע סיסס ,ל'ז ץטסועלזע ןולנסכ קעכ כוד סיוע

 'ם לע סעכסס3 53 סו ,ןילכול לילגכ ץיכזלק קייק3 ד"'35 סיס סקס תכשנ .
 תיכנפ



 ו 0 [- ביל 'ר ואנה - םשב שודיח רבד כ"ג רבחמה ןואגה

 וב .רבחמה ןכמ תופושא יתש םש םפדנ ו'מ ןמיסבו הימ ןמיסב דיוי
 ו ,סילא רבחמה תבושת כיג םפדנ םש ז'מ ןמיסכו ,הרות רפס
 ו תונועב יכ םש ואסכ לע םימי ךיראה אל ליז ביל 'ר ןואנה
 < טוב ליז ןואגה ויבא ייחב דוע רטפנו ותנועב אלש ושמש העקש
 וםידכנו םינינ םג םינב-וירחא חינהו ,קיפל ת"מאו ד"סח ןויס
 דכנו ןינ יג אוה ל"נה לאפינראטמ טרופפאר ןהכ ןבואר ה"ומ ףירחה
 ..ןמחנ .היומ ןואגה ברה היה וליז ןחכ םייח וניבו לש ינשה ונבו -- ,ול
 יבאמ תיוש יסב רכזנ ליז אוה םגו ;אנולג ק'קד ד"באה טרופפאר ןהכ
 ואנה ויבא ינפל ויתולאש ץירהש ב" ןמיסב מיוח קלחב ליז ןואגה
 (:ןבא קלחב םש דועו) דובכבו הבהאב םש ול בישה - ,ל'ז
 היס ןמיסבו ,דחא טג ןודנב רבחמה ןכמ הלאש ה"ס ןמיס םדוק
 10 יתנ וכ הפי יינ גיהואמה ינב יבוהא, :וילא רבחמה תבושת בוש םפדנ
 נערי .וינבמ דחאו ,תונבו םינב וירחא חינה ליז אוה םגו ,(ש'עי 'וכו
 [קיחנאה טרופפאר ןהכ שוביל הירא ה"ומ ניהואמה ברה זדיהש
 , ל יבתכ לכ ול הלחנל לפנ רשא) ,איסור תנידמב עלשימאדאר

 יל םיבתכה ואב ונממו- ,ל"ז .ןהכ םייח וניכר ונקז לש תובושתה ן
 .ילתפנ 'ר ברה דיל איירת תנשב ואבש דע וירחא וינב ינבו וינב
 ימכו רבהמה ןואנהל דכנו ןינ כ"ג היהש ל'נה בובלמ ןייטשנרעב
 ויגנה לש ומא התיה ל'נה ןהכה ןמחנ 'ר לש ויתונבמ תחאו .(ליעל
 :םהרבא ה"ומ רבכנה ריגנה ינברה יבא אוהו ליז ליבעט םייח ה"ומ

 יבא קלחב םש ןהכ חר ת'ושב הנהו ,לינה בובלב םיפדמ שיקנעמ
 רזעה

 יקינספלק ק"קכ ר':5 סיס ר"יקמ תנסכו ,(ז"קמ 5"רפפ סופד) תיכנס תיננת

 טס +  ודפע כס5 נומסכעי ריכינ 5"רד סיכוטנס דעו סותסס לע לכ זלו

 כו ,(פודעס תומומ רפסכ לכזככ) ל"ז ןתכוס* וכינכ ןופנס לס וקדל ןיניכ
 6 סנעפ 'כ 5ע סעכססכ לכ ספו ,לילגסו לםיכ ק"קכ דיל סיס ק"יקת
 = פיינס .תונ) רסלל כוכ5 קיקנ 5סביפפ םיככ לנקסנ ססעו ,ניכ 'סע לע
 רו רחמכפס : ןתכ ז5מ זילקת תנטכנ סג ספט ולסכ לע ךיקפסו יכ'ז טלופפלק ןסכ
 ורמפס ע"כ קיס 5וסו 7 6"-פפ םופד) ,לעככס לס ת"וס 'ם לע

 :סס ונלכ

- 



 מק יפוי תלילכ |

 ןודנב בישה רשא רבחמה ןואגה תבושת כ'ג אצמנ ,איס ןמיס רזע רזעה
 השמ ה"ומ ה"פ היע י"נ גיהואמה ברה ודידיו וביבח ודכנל/ ךחא טגה
 ןב וא ביל שנה ןב םא היה ימ ןב תעכ יל עדונ אלו) ש"ע* -

 -- 0 ל'ז ןמחנ מייגה
 ברה תשא התיה הנושארה ,ל'ז ןהכ םייח וניבר לש ויתונב יתשי ּ

 היומ עדונה ןואגה ןב) אגנוטיא ל"גס ןרהא ה"ומ ףירחה ןואגה = - 0
 ד'בא 0 ויה אוהו ,(בובל ק"דבאה לז אננוטיא ליגס ביל הרוהי
 והילא הנעמ רפס לע ותמכסה 0 ןתנ ח"יקת תנשבו ,בורבאי קייקב <

 תנשבו ,לילגהו אשיר ק'קב מירלו .דיבאל לבקתנ םשמו ,מ"ב 'סמ ל
 ,םידגמ ירפ לעב ןואגהל םידרו תנינ 'פ לע המכסהב םש אב ו כ
 א"דפפ סופד) ו רה תיוש 'ס לע םג כיחא המכסהב םש אב ב
 תיוש יסב הבחרו הלודנ תחא הבושת כיג ונממ םפדנ ןכו ,(בימק 0
 ןואגה וימח ינפל ופרוח ימיב עיצה רשא 'מ ןמיסב דיוי קלחב ןחב- חה
 ןמיסבו ,בורבאי קיקב ד"בא דוע ותויהב .,ק'פל י"קת םחנמ טי רבחמה
 ונתחל בישהש המ לז רבחמה ןואגה תבושת כ'ג אצמת םש .טימ
 --,ש"עי חריתי הכחו הבהאמ הבושת איהו ,ת'ס ינידב לינה ןואגה ברז 4

 ןגובגלעניצאק תיבל לאו ה"ומ ןואגה ברה תשא התיה הינשה ותבו
 תולודג תובושת יתש ונממ םג ספדנו .בושטיראי ק"קב מ'רו דיבא היהש |
 ד"כ ןמיסבו ג'כ ןמיסב ד"וי קלחב םש ןהכ חיר תיוש 'פב תובחרו <
 אב םש תובושתה םויסבו ,ליז רבחמה ןואגה וימח ינפל םעיצה רשא 5
 זריבל לאוי 'קה םאנ, וקיפל ז טקת ויקסכ ג'כ 'א םויב טבותחה לע" /
 =-* :הזב ידו ,כיע ,יבושטי 0 ק"ק הפ הנוח ובגיל ₪0 0

-4-%--4-0->->-------- 

- 

2 . 

 תבכרמ לעב המלש הומ לודגה ןואגה תודלות האו
 .לילגהו בובל 3 היכא הנשמה |

 לבקתנ ,אילקת תנשב טרופפאר םייח וניבר לודגה ןהכה תומ ירחא
 םכחה לודגה ןואגה ונתוחמ םש בובל ק'קב דינו ומוקמב

 ,לילגהו אמלעח ק קב מירו דיבא םינפלמ היהש המלש ה"ומ ללה |[
 רקיהו דבכנה ורפס י"ע םלועב ולש ןיטונימ ואצי רבכ רשא אוהו <
 תנשב דוע רואל אצי רשא ם"במרה יקלח יד לע "הנשמה תבכרמ| .
 א"יקת |



 יפוי תלילכ

 יה הזה ןואגה הנהו .לארשי תוצופת לכב טשפתנו לבקתנו ,א"יקת
 "ףירחה לודנה ברה ויבא יכרב לע לדנתנ םשו ,ץטשומאז ק'ק ידילימ
 ₪" השועו ןוה ול היה רשא לז ח"רה השמ ה"ומ םסרופמה רדיגנה

 |[ " תרמ ליח תשא  הריבגה ותשאו אוהו ,דחא םוקמב הלודגו הרות
 | למ ימיב רועו ,הדועתלו הרותל בוט ךונחב ותוא וכנח לצנירפש
 יז לכשב 'ד וננח יכ. ,רצונ תולודנל יכ וב וריכהו ואר רככ ותודלי
 :תויוהב * ,אבוט םיכחו קיני .היהו | ,וליג ינב לכ לע | רתי ריהבו / ריהז
 (דצבי אלו ,המזמו תעד ןיבהל ,דקש המכח ירפס לע םגו ,אברו ייבאד
 8 - ןטקח הז םגב יכ ,םהל אבג םבל םגו וחטב יכ ויתובאו והמואמ ונממ

 [ .רואמב םימכח יניע ראיו ,ושרפו ובכר ,ושודקו לארשי ןואג :היהי לודג
 " תמכסהב הזמ האר) וותלוגס ישנאמ ול רמאי ש שודק םגו ,ותמכחו ותרות

 : < וענמ אל ןכ לע (םש הנשמה תבכרמ 'פל הדעה ןברק לעב דוד מ'גה

 ו וצפח לכ תואלמל ול ונתנו .,ותודליב ודועב ונממ בוט לכ

 :ברתו ,ושפנ תואכ ,הניב ירמאב ןכ זבנ תונהלו ,הרות ירבדב קוסעל
 [ ליח שעיו ,הליל םג םמוי םג ,הלודגה ותדיקש ייע המילש תמכו
 | תפ תוכו תומכחב םגו ,תובושתו תולאשבו םיקסופבו דומלת
 [  הרוהי ירע לכמ תניזצמ ץטשומאז ריעה התיה איהה תעבו  ,תובגשנו
 4 [ שהו עדמ המכחו הרות .וידחי הל קדרבחש ריעל ,ןילופ תונידמבש
 ' |[: הברה יכ ,דחי םג המכהבו הרותב ליח ל תלדגמ ריעל
 " ונתנ הרותב םתדיקש דבלמ ינומכחת תבשב םש ובשי רשא 7
 [ = יכ' םריב התלע הזו הזו ,המכחה תותלד לע כ'ג .רוקשל בלו ]
 " | לאושי ה"ומ  לודכה םכחה ןואגה ברה םהמו ,ירפ ושע םגו ד 5
 / לעב ןהכה םהרבא ה"ומ לודגה םכחה גיהרהו ,לארשי חצנ רפס לעב
 < היה ודובכ ןכשמו ,יאלרטמ ברה, םשב ארקנ היהו ,םהרבא תיב תיוש

 = לודגה םכחה גיהרה אוהו דבכנ יכה ישילשהו ,םש ץטשומאז ריעב
 / .,יםש לעב לאוי יר, םשב לכ יפב ארקנ היהש ןירפלייה לאוי היומ
 [ לכח חקל וימולע ימיב ונרועב המלש מ"גהו ,הברה דוע םהב אצויכו
 [| ושאהכ הלעמל הלע ונויע םצועבו ותדיקש לדוגב םלואו ,םתרבחכ
 . םילודגה םשכ ומש אציו ,ותמכחבו ותרותב םלוכ תא עירכה רשא דע
 0 היומ םסרופמה דיגנה ריבגה ברח ומע ןתחתהו ,ץראב ,רשא
 | הריבגה ותב תא ול ןתנו ,אסיל ק'קב גיהנמו שאר זא היהש ליז םנרפ
 = קקב ותיב / והאיביו ןתמו רהמ ול הברה םגו ,השאל .אסעפ תרמ

 אסי

 ה"



 אמק יפוי תלילכ

 ארטוז יוח דכ ליז ריבגה ונתוה ןחלש לע ךומס ותויהבו םש אמיל
 תודמו תולעמ לכבו ,תואיקבו תופירחב הכר ארבגל .םסרופמ היה רבכ =

 קיקד .ד"באה יכדרמ ה"ומ ןואגה וילע דיעה דעה רשאכ) | ,תוימורת
 ,טקש .אלו חנ אל אוהו (םש הנשמה תבכרמ רפסל ותמכסהב .אסיל
 בקתנו ,הלהתלו םשל הלעתנו הלע יכ דע ,םידומלב ץמוא ףיסוה דועו
 ךי : ,םימיל ריעצ ונדוע .אוהו ,הללוהמה אמלעח קייקב .מ"רלו 'דיבאל

 וינפ ראי יכ ,המלש ינפ תא םישקבמ ויה םיברו ,םימכחל באו םינשב "=
 רבגתמה ןיעמ ,וחורב םינש יפ היה יכ וותמכחו ותרות רואמב םהילאא

 אלמתנש דע. תומרהו תולודגה תומכחה לכב יקבו ,הרות לש הרוב =
 ,הרות לש התמאל בר ןויעב היה ודומל רדסו 5(,  ,הרוא .תיבה ל5

 דמלו 0

 וכיכר כפכ לסלע :פודועס יכבד ת5ק כ"ג לכוקס יכיעל ספ קיסעסל יתיארו (6 < =
 דועכ .ןיכעמ ל"ס  סנטעס תנכלכע וכפסכ ופעדקסכ ל'ז ןופנס :

 יתס5כ | ,יתסי* יכדגכ | ךוקו  ,יפיכס .סכיכ5 סכיסס סכסע, :סש ,כ"ז\ תועכסס

 סכסו ,סעכפל תוסכפכפב ,סעוס יכלו ,יספכ יכע קסותסת ,יספס לפסס תיצמ =

 סינומס לפסעס םעכסכ ,סילעפ סיענסו סיע פוכיע סלסע סיפס 'ססו ,ספיש =

 ןכסו ,ססוכעו .קוד3 ,ססדכסס יתפועו ,סלכו ספי ,סירכינ5לס.- םעכסו :סיל3שו =
 דוסג | ולונגכ סוס ץוכל | ,סנוכססו ס"סיקטעולינק םעכקכ ,סניפ .ןכסו .ןסו5

 סנמק 3503 יתעגכו ,סוכנע לשם סדידעו תוכונסס3 ,סוקתְס סתפו ,רוכיעס 4

 יתעס סידועעס ץכו ,ענש ידוכע 3ולס) ,עכטס לקלס סכו עכטס םעכמצ
 ,ןוינססו קודקדס תכסלנכ ,ןוי5 *כ יתכלסו ,סיכוככ סלוכ רפש3 ,סיככסע ₪ 0

 לקסנס יכלד | ,סילעעס ץי> יסטקלו ,םוסכ ככדל לסעכ  ,םוקצטלו תוקקלפ |
 ולפג סיכנקו ,פוזוקס סע סז ילופ ,סוזחזעס יפס לעו ףוקסעס לע ,סיליטסו < <

 יכעס  תרכסמ לע תוסנס יפיטעו ,סיעעטס יקספ ספ לע דקנל ,סינעעככ 99
 תקפו ,סיככ םועוקע3 שמע יסספפס סע ,סכנס סעכס ןיככ לע לש6 ,סקעז
 ךי5 יפעט תלוז ,סילעס3 רפי5 55 לוסס רכקעס סנו ,סינופכ3 סנס ידי

 ועס 5 יפפלקו ,סעילססלו סלעגכ יכנס קכס ויכע יתפסוס יכנסו וסילפמ
 תולכנל .,יקסע סיס 053 ,םיננ5 יכפס םוכיגכ3 םעעסוסו תקפופ ,סעיעכ ילעם ==

 תפ יפכטפ 5כ סלולו | ,סליל שלו סוי 5 סכללס העסכ ,סלכל יכעזו יקסמ
 ,יתעבק .סלופ5 סיפעו ,יתעכפ 55 ןקדסכ ןידיעס  ןיכועיסו | ,סכפפט3 לקיעס =

 סיכיטנס יפ סנפי לכס יכ | ,יפקקסו יתסלד יכ ,ימכס יּככ ןייכ יקסכ ךושעפ
 פועיכ לקכי לועיד 5953 = ,לקוקס ףודכ* לםסכ ,יפוד פס  תועכסס דו ₪

3 
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 יפוי תלילכ

 בגה ויטהו ויבא ייחב .דובכו רשוע ךותמו בל תבחר ךותמ דמלו
 ב ול חלש 'ד יכ ,המואמ ול רסח אל [בתומ רחאל םגו ,ליז
 ישאר םיריבגה םינברה םילודגה םיניצקה ויחא ינש י'ע ושוכרו ונוהב
 = ותיחא םג םהמעו ,ץטשומאז קיקמ םייח היומו דוד ה"ומ לארשי יפלא
 :וקפעו ,רזע יחאל ול ויה הלא השלש ,לדנייש תרמ הדיגנהו הריבג
 תחת ץבור תויהלו ןמזה תואלתמ הנפומ ייהי ןעמל  .ורובעב מיומב

 ! םנ לצנירפש תרמ הריבנה ומאו  ,אשמלו דובעל שרוקה תדו
 "תובא  תלחנ ןוהו תיב ול תונבל היפכ ץפחב שעתו ליח הרזאתה
 .ךשמ ובו ,(א'ח הנשמה תבכרמ ורפס ףוסב ומצעב ליז ןואנה ש'מכ)
 תנכרמ, רפס ומש יארוקב אלפנו רקי רוכח רבחל ודיב התלע ןמזה

 = הנשמה
2% 
- 

 ייפכ ןיפ י>  וע5 לסכ סככד סז ,5230 לונככ לדסו רוענו ,5כווכו 3

 כ. ,סכענ ולוס ,הכסעכ לוק וכינעיו ,קכיכ יכעס ססיכפל ופעכנו ,סכענ

 /םיפני .םקוק ןעט תוג יכוכזו ,סכקמ סל ןיפ סלכקס ד5ע לשל סלכעס ,סכקס

 (שלקעו ,סעקס ספעקו קכזס 5כ סכופ וכעע יככ5 ךיס יכ ,םיפס לנד וספכנ
 " טכחכיכו סכתעכס ליסו ,סכיפנ) סופי סז עמ ,קעכס סידועע סננפ סולו דעוע

 ,סינכס כפו סילכעס ל5 (כנדיו ,סיעכסס "35 תפ כותכס סניטו ,סיפצס יכיצל

 ויני יעו = ,סככ> קכסכ ,סכש לוכיעל םדוס רוכיעכ ,סינקז כסועכ 'יסי יעו
 ןסילופכס סוי3 .קלוקו םוכעס ןדפולו ,סילס3 דקל ,סיקעס יסכנעו ןינוקתס

 ךילפסש | ,קעכמ .תולכוכ לפסכ ןייעו ,סיקעסכ ועדוכ 5 םועכסכ רוקע סל
 " ,ןינק .תונכסס לככ ספל סיס ,ןיכנ כוקו ןיככ כול .סיכונודקס ילודנ לכס קנס
 [ לכ עוכסכו ויכפע כוכלל ,ו3 םוכעכ סרלפ סיקכל ןתכ כםפ ,ןיכעס ת5 תולרכ

 "פס לועלכ ,ןוינקס םכפלפס ,דעוס תי ,דיעיו לוגי םדוסס ת5 ספלס ימו

 :ןנונתקו דועפ ,תפועסו םקיסס יככד דעככ ,םפותכ סיככ5 ,ןויעלס םטוכ
 קכ05ע יפ לע ,ןויעס רילס כ"סס יפלכ סעככ ,ןוכיקמ םילסל םופיככ רפסכ
 ס כונס סיסקיסנו ,םודי לסע ףיפוס ,םודעס לפסכ ןלס< ןכלק לעכו ,ןוינכס

 םיפ .סיכי לכ ודעככ ,ןופללו ש5כ ,ןוסכס קודקדו .,קעוסו לק יככד כפול רעב
 ומעד ףוס לע דועעכו קכסעס םכוכ תילכמ ןיכסל ,ודופלכ סיללי לכו ,ודי םל

 ןפפ סלופס כש5 םודעכ ,ססכ וסנ>* וילכוסו ,ופכוטתנ ל"עכסכ ל"םלס םיעכ
 סכוסס תלופ רכמפ  ,סכעס 55 סלוקע לוסו ,6לקל סוכעמלד לכיס ,תסכדכ
 א ,סכוככ ספשכ לכרכ ,סכ3 'ד תופע | ,סקותס תפילקו סיכונספו תולפסכ

 :,סנכיס ךכ יומלו 6ם = ,סנסעכ לנכפיו ,סכקכס לכסנ ריינעס סכ קוס ,סנוכתס
 תולעל



 במק יפוי תלולכ

 א'דפפב סופדה רואל ואיצוהו ל'ז ב"במרהל .דייה רפס לע ,'הנשמה
 שלרימ דוד טינה םהו ,ץרא ינואג העבש תומכסהב ,ק"פל איצקת תנשב
 ץיורוח שיא יולה לקוי בקעי מ'נהו ,הדעה ןברק 'ס לעב ןילרב .קידבאה |
 מ'גהו .בובל ק"דבאה טרופפאר ןהכ םייח מיגהו ,יתבר אגולג קידבאה <

 ,אקארק ק"דבאה אקלעמש דוד מ"גה וגתוחמו ,אידפפ ק"קד ד"בר \
 םכחה גיהרה ופינ אוה ןורחאהו ,אסיל ק"דבאה יכדרמ מיגה וג

 תיוש 'ס לעב אלרט קי כה ץמשומאזמ ןהכה םהרבא היומ ללוכה |
 ןואנה ונתוחמו : ,הזה רק רוכחה הבשב וגילפה םילכו ,םהרבא  תוב|
 עצמאבו ,םלכמ רתוי וחבשב רפסל ךיראה אסיל- קידבאה ם"רהמ =

 ותמכסה ו
 ַ %- ְז

 ,סלוק לש וסתפכ סותפ וכלו סניעסס עינע וסלק ,סלוסס סולעעכ סולעפ =

 ,ךסכ 85 ס5כ5 רכר | ,לריפכו תלופכ :וסדידעס יפפועו ,סלםיו רי50 סטקס
 ,סינככס לועשנכ סזע לדגו סזע לדג ,סיעפ ךלוסו קדל לעופ* ,ךפוק תפוס
 ,תוכוכסקסו סיילכינכלסו ,םוטוקפ סיכיעו סילוע סקופ ,פוטכל ןיש 551 א

 ,סיכיע ספפנ כספו ,סוקפס רעסכ ,סוקתס סתפ רדכלע | ,תוכוינודפ סי5 לע |

 סיע355 םיעיככו | ,סייכיסו סמ5 סיענס ,סיתפס פיּכ ויפו ,סילככ תכסמב יאק

 ,סילמוקי3 .סילכס יליקו  ,סיפל5 ןינוקתו ,סיתלעו סכע ?קשעו ,סיעכ36 %ע
 ,סדוקס תרסמ לע וסמכס ןילוס = ,סדונכ 5תלית  ,תוכולק  תודמ  ,תוככ .סכסכו 8%
 תרופ לסל ,סיסולפס לע לכוק פויס5 ,סיסדק3 סוע ליטסכ ויס .יתכווכ פו
 יכ (ססנ קסע ססכ ןי6 תויעולפ 7 ,ססיע* לכ רכ3* סכו ,ססיפכ "7 =

 ללסתי. תסזכו = ,ללו5 - סילידל .סיככ ,סלכע ץכלל סטל 55 :סכעפ .לשיג .ךז |
 5: יכ ,ססל וסכפ סעס ,גלפו 0 מ 0 לע םעוכ יכ5 ךפ ןללספעס =

 וםערבמ סיס סנסו תעדל םיסקס ספל לטליו ןעיו ,תסק יוסטמכ קמלס ' ,תשנפ
 וליכשי ונכס ול ,יככיסת 55 סולג לגכ | ,יכוסל תספ סעולו ,יתללק יפ .וי56

 סנוסכעס ילסקכ | ,ככוד סיכסי יתפס | ,33לי 3וככ 335ו  ,םוזסעס תל וזקיו 6%
 ךופנש .סדוקנס כל ,סלסע3 על ק ,ךסוסס ןע כופ ןוקפיכ ,ךסוע ועותמ -/
 בכ ודי ,סנסלע .רפומפ ספק ריב סלוי וסטע קדל יפלכו ,פטסי לכו ,ספונעס |

 יכ ,ספס םכככ סולס לש5 סוקע כ5 ,סע| סעדק סנכי לילכ ,וכיס כלו ומ = 4
 5טסוקכו ,תופוטכ ויכויעכו ,סוטלק סםוע ,םוטלופע ויכפל סעכקס םולוכע יקתפ 8

 תולככ םופיסו ,סעונט סעיני לסל לכלוטעס ססעיס סע ,סכנלכ םודע ,לכינסק =

 לקונסע | ,סילפכ .סיסוסל פופ ףיסוי 335 3 ,סיעו ו6 סו ,העפ קדוכעו =

 : סס ותעדקסכ כ'ז ןולגס ד"כע ,"סילספס דעו
 ץיצ
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 = יפוי תלילכ

 | ןואגר לש ותלודמ תראפת :רקי לדוגמ רפיסש רחאל םש ותמכסה
 = ךוטס ותויהב וימולע ימימ .דוע וריכמו ועריב היהש ומצעב ל'ז רבחמה
 | הבשב כ"ג .רפסל ליחתה ,אפיל ק"קב ל"ז ריבגה ונתוח ןהלש לע
 4 ויתובכרמ יכ ,הנשמה תבכרמ ומש ארק יכה, :ל"זו בתכו .רובחה
 [ לכו ,ארימח לכ ראבלו .שרפל ליז םיבמרה לודגה וניבר עשיל אציש
 ל היכ לז וניבר לש וילכ יאשונמ הכלה המלענו ארמטמ הוהד אתלמ
 [ ןח | ,ויתוכלה יניד יקספ המכל אצומ רוקמו חותפ חתפ אוצמל ואלנ
 /- וניבר וב ןעשנש הפי םוקמו רצ לכל םינפ הארהו ,איזר אילג
 [ " ריהכהו ךזה ולכשב ץרתלו קרפל ויתוכלה םביפיקתו םיפירח ןכ ומכו
 [ | לודגה וניבר ירבדב ל"ז םינורחאה םישרפמהל ושקוהש תוישוק \ינה לכ

 עש םהינפל ולעננ יכ ,םתומזמב ושפתל ובשח רשא תומוקמה בור
 ו םיחמא אוה םג איבהו הלעה ולופלפב לינה ברה יגתוחמו ,םיצורית
 | םנמא םאו ,םרמאש ימל ןייוארו ןיבמל םירשיו םיחוכנ םירבד בישיו

 [ (וחכנ יקוא ךא ,אמלעב אנויעב יגיע .הארמל ינפל היה רשא טע
 34 \ץ ק/ ינתלהק יפירחו ילודג בור םג המו * ,קודב ותקזחא \ היתוכד הבר
 [ ךוכ לע ודמעו .שממ הב שיש היארב תוארל וביטה רשא המה ,אסיל
 = הקעב םעט וב ואצמ יכ ורמאו ונעו ,הנשמה תבכרמ רפסה תניחב
 [ ןואנה ברה ינתוהמ\תנוכ האורה יכנא ןיד .ןמ רבו ,רפסה חבשב וגילפהו
 [ אטצב םידימלתה ומשיו .,םיברה תא תוכזל םימש םשל איהש ל"נה
 = אליטמו ,םיחוכנ םירבד בישמ קשי םיתפש ןח םכח יפ ירבד וירכד תא
 | ריבכ ןה .ליהת יכ ,םודרק תושעל ו"ח ותנוכ יאו .אתתעמש אחוור
 \ "ףא יטעט ןילה לכמ ,ודואמב הכרב הנהכ םשה % ףיסוי ,ודי האצמ
 [ לא .חכמ ותבשחמ . איצוהל .ו"צי רכחמה ברה ינתוחמ םע ןוכת ידי
 | םיפדה שככמל לינה דמחנה ורפס: בירקהל הצרת וידי לעופו ,לעופה
 6 ובכל םתוחה דיכה העד ץראה אלמתו ,הצוח ויתוניעמ וציפי ןעמל
 [ומואכ - ךרמ 'קה םאנ ,ק"פל י"'קת ןויס 'א 'ד םוי אסיל ק'ק הפ הרותה
 ! רכה הז .דכלמו --- ,יו צי אפיל קיפוח ה'הללצז שריה יבצ ה"ומ ברה
 = תנשב ןילרבב ספרנו תבש תוכלה לע ,'םיטש יצע ןחלש, רפס כ'ג
 ; " הרותה לע שדח רוא רפס םע רוא תונתכ רפסל ותמכסהבו ,ב'"כקת
 = תככרמ לעב המלש םאגו םש ע'א םתח ו"כקת תנשב אררויפב ספדנש
 רז רפסל ותמכסהב כ'נ ע"א םתח ןכו ,יםיטש יצע ל הנשמה
 -- ,יקיפל א"לקת תנשב ןילרבב הנושארב ספדנש ד וי לע םידגמ

 דועו



 נמק יפוי תלילכ

 םימעטו תוניגנ יקורקד לע רבח רשא המיענ ירעש רפס כ"ג ול .דועו
 ןכו ,אידפפב רואל ואיצוהו םש הנשמה תבכרמ 'סל ותמדקהב וריכזהו

 ףוסב ש"מכ- סישה לע תוכלה ישודח .ללוכה  לודג רוב 'פ'ג .ךב
 : הזה םויה דע סופדב אב אלו םיבותכב ראשנו םש הנשמה תבכרמ חס
 ימיב דוע לבקתנ הנשמה תבכרמ לעב ןואגהש .ליעל ונרכז רב 8

 ואסכ לע םש 'בשיו ,לילגהו אמלעח :קיקב-מירלו דייבאל .ופרוח
 ץמשומאז קקב ללוכה בר תויהל םשמ לבקתנ כיחאו ,םיבר" וע
 ימכחו ינואג םע תיוש יבתכמ תופילח ול 'יה םשמו ,אייצנדרוא לילגהו

 ת"וש, 'פב הבחרו הלודג תחא הבושת ונממ ספרנ יכ הארת ןכ' וממז
 םאנ. םותחה לע םש אבו ,איע ןמיס רזעה ןבא קלחב ,"ןהכ םייח ה
 ,"אייצנדרוא לילגד ללוכה ברה הנשמה תבכ"מ רפס לעב 'המלש ה
 שגה ןודנ רשיה רוא רפסב הנטק תחא הבושת כ'ג .ונממ 97 ןמ]
 ,מ"דפפ קיק ינייר ןמ ו כקת תנש ףוסב ןיררוע וילע ואצי רשא אווזלקמ
 אוהה רודה ימכחו ינואג לכ םהילע ונמנ ,םתער לע ורמע רשאבו
 אקושד אמויב דארב קיקב היהש לילגה דעובו = ,םהירבד תא .ולטב]
 ץרא ינואג הרשע וידהי ודעותה ק פל חיכקת תבטב הרשע 'זר םויב
 ,מ"רפפ ק"קר ר'בה ירבד תא לטבל םש ומתחו ובתכו ןילופ .תונידממ
 רהוימ בתכמב םש םהילע ףיסוה ל אב הנשמה תבכרמ לעב 'ןואגהו
 ברה הנשמה תבכרמ יפ לעב המלש 'קה םאגי םש םתחו ומצע ינפב
 יוש רפסב כ"ג אוה ןכו - ,"אייצנדרוא לילגו ץטשומאז ק"קד ללוכה
 ,ב" ןמיסב םש הז ןודנב אווילק קידבא ג'הרה רבחש לארשי רוא
 הלודג תחא הבושת דוע ונממ ספדנ .תורכזנה תובושת יתש דבלמו

 תלאש לע בישהש המ ז'כ ןמיסב טפשמ ןשוח קלח למרכה רה תיושב
 ןואגה תבושת כ'ג ספדנ םש ח'כ ןמיסבו ,םש רבחמה ברה תבושתו
 תבושת לע גישהל בתכ רשא בובל קידבאה טרופפאר ןהכ םייח ה"ומ
 גיהואמה ברה ינתוחמ: םשב ותוא ארק םשו הנשמה תבכרמ לעב
 ןהכ םייח 'ר ןואגה תריטפ ירחאו ,ש"עי יאמלעחמ ד"באה םסרופמה
 ןואגה וירחא דימ לבקתנ ,א"לקת תנשב ץיקה ןמז עצמאב טרופפאר
 לכו  בובל קיקב מירו דיבא תויהל הגשמה תבכרמ לעב זרמלש 'ר
 ףסוי 'ר ןואגהמ דיי לע םידגמ ירפ רפס לע המכסהב אב םשו ,לילגה
 ןילרבב ספדנו ,םש בובלב ריעל ץוחב .ץ"מו מימ זא היהש םימואת
 ותואישנ תא םש גהנ המלש מ'גה םג הנהו ,ק"פל א"לקת תנשב

 םימרב



 יפוי תלילכ

 א אצי רשאכ וילקת תנשבו ,םימכחל דעו תיב 'יה ותיבו ,םימרב - ו, 0. ₪
 אציו  דחא טנ םש רדיסש םידגמ ירפ לעב ןואגה לע  רוערע
 הנשמה תבכרמ לעב המלש מייגה רדועתהו םק זא ,ודי תחתמ לושכמ
 \ו רו וו ו גימרפ לעב לש וקדצ ןימיל דמעו םש אותאד יואמ היהש

 הדסמה ברה לש רתיה לע ךומסל שיד זועו ףקות לכב םש ותבושתב
 8 3 ןסינ ך"ז 'ג םויב, םותחה לע םש אבו ,ללכ וירחא רהרהל ןיאו ,הזב
 לילנה לכו בובל קיק הפ הנוח המלש 'קה םאנ בובל ק"ק הפ ו"לקת
 ק "קד הבר אניד יב םיקהבומה םינברה ןכ םנ ומע וקיזו ה וירחנ א. ,"ןווצל

 רודה תפומ ;ואנה ברה ר"ומדא ירבדל םיבסהל כ'ג ואבש. ובתכו בובל
 ןורכז 'ס ףוסב שרופמ אצמת הז לכו) ,יויצי לילגה לכו ונתלהקד ד'בא

 :(םש בובלב ונינמזב ספדנש הנוהכ

 בובלב תונברה אסכ לע בשי אל הנשמה תככרמ לעב ןואגה יכ עדו
 יכ ישפחל אצי תיעיבשה הנשבו ,דבלב םינש ששכ קר םש

 -ע)

 עסיל ותעדב היה יכ ,וימעפ ךרדל םשיו ,הנומה לכ תאו בובל ריעה
 ויתובא תיב תוחפשמ ינב םולשב תוארל הלחתב ךלהו השודק ןיראל

 בובל ריעבו ,יבצָח ץראל .וצפח זוחמל עוסנל כ"חאו  ,ותדלומ ריעב

 יבא) .באז יכדרמ ה"ומ לבוקמה ןואנה טרלו דיבאל ו ומוקמב לבקתנ
 ,םש אפכה לע בשי רבכ ח"לקת תנשבו ,(בקעי תועושי לעב ןואנה
 ,(ב'טקת א"דפפ םופד) למרכה רה ת"וש רפס לע המכסהב אב זאו
 הנוחה באז יכדרמ יקח ק"פל חילקת לולאב הרשע ,'ד םויב. םש םתחו

 ל"נה המלש מ"גה םג רבע איהה תעב יכ הרקמ רקוו ,יאיעי בובל ק'ק
 ,לינה למרכה רה תיוש 'פ לע המכסהב אוה סג אבו .בובל ריע ךרד
 רשא וצי בונל ק'ק יתלהק ךרד םויה יתרבע ןה. םש ותמכסהב בתכז
 םיפרשה ןמ .דחא ילא ףעיו םינש המכ תונברה רתכב םש יתשמתשה
 וירפסו ,איירוגליב קידבאה והילא ה"ומ נ'הואמה ברה ינתוחמ דובכ היה
 יתנייעו עישה יקלח יד לע ת"וש םגו םיהספ 'סמ לע רבחש ודיב
 'ד םוי הרותה דובכל רבדמה ד"כה ,'וכו םיענ ףא םיפי םיתאצמו םהב
 רפס חימהעב המלש 'קה םאנ בובל קיק הפ ק"פל ח'לקת לולא דיכ

 : כ"ע "הנשמה תבכרמ
 שרי ךרדה לעכב יכ םש בובלב ללכ המהמתה אל ליז ןואגנה הנהו

 ךרד לאושי ץואל עוסנו ךולה ווכודל זפחנ  היהו  ,ודננל
 תונידמ

 תא בזעו ,ותנקז תעל אושנ האלנ היה רשא תונברה לוע וילעמ קרפ



 רק יפוי תלילכ

 ,אניטנטשנוק הריבה ריע ךרד רבע טילקת רדא שדחבו : ,אמרגות תונידמ
 .ונכשמ םש עבקו יקינולאש ריעל עס םשמו ,(3 םירופה ימיב םש היהו
 חכמ ותבשחמ איבהל ורזעב היה 'דו ,םופדה תיבל וישודח םש רדסל
 ארודהמ הנשמה תבכרמ, ורפס תא םש סופדה רואל איצוהו לעופה לא
 ל'ז םיבמרהל דייה רפפ לכ לע םילודג םיקלח ינש ללוכ אוהו "יאנינת
 לופלפבו ו ל'ז וניבר ירבד ראבל רבחמה ןואגה אב םהב רשא
 ראש דועו ווילע לז ד"בארה לש תוגשה חיכקו םיפלא בשילו  ,םוצע
 םיבמרה לע וגישה רשא םינורחאהו םינושארה םישרפמה לע .תורעה
 ,(םינשי יתפש רפסל תופסונב כ'כ) ,קלח לכ ףוסב חתפמ םנו ליז
 םייח תורצוא) ב"מקת תנשב םש יקינולאש ריעב םופדב רמננ הז לו
 םימיה ול וכוא אל רודה תונועבו ,('מ תואב םופדה ירפס .תמישרב
 אנגה שקבתנו ,זרשודקה ץראל אב אלש ,והובכע םימשה ןמו יםש
 קינולאש ריעב ומלועל ךלהו רטפנו ,ךררה םאב הלעמ לש הבישיב ליז
 םש ורפסב א'דיח ןואגה ןושל הזב ךל אהו .ןופס קקוחמ תקלח םשו
 ללוכ ם"יבמרה לכ לע הנשמה תבכרמ, מ תואב םירפס תכרעמ םילודגה

 ג ,

 תולוס5 .םולכלנ 'סנ = סיפכ  יקינוללס םופד כ"ס סנטמס תנכרפכ ןייע (3

 כתכס ןס5 ךלע3 ךוקלעס ףסוע 5ע3 ןוסל סשס קיתעסמ 'ס סכלס
 יכועס ןוסכ3 ןילוק וגל לש5 סלופס לעס סונלפס ,ךולעס לע5 סעד יפלד

 סונרתכ וקעלכפ סיקוספסו ,ינ5סוכ* סונקפ סוס לליזוע ן3 ןפכו* סונלס סשצ

 ןכנו .תוכוס סופססוכ3 ופפפכ 595  ,רסל סונלס לעכנ ולעפכ 59  ינמשוכ* =

 ,'וכ .יננלסול* לק לספלו ,ילכ3 םלקנופ סונקתל ללק ךולעס לעכו ,ספינס
 וליכזס 55 5"זס לש5 דכלע יכ סכופס סנכס ל לפיזוע ןכ ןסכו* יתער יפלו

 (כ5יזוע כ ןסנויכ םפיפעס) סלכוסס סונרתכ יכ ,סעולנע סיסכ םי  ,סז לנד

 ויכפכ דועו) | ,סיפכ די) .סילו קוספנ קל3 יפ3  לניטנטסוק ריע לכז 5עכ

 יניב ןיירפ ספיס 55 רס5 ,(כיעמ רילס | דיכססו כקעיפ רליו קוספנ ספ

 כתכ ז"'עו /ףסועס 5עכ דייכע סינט סעכ ופופ לס5ל תיכנכו לפיזוע ןכ ןפכו
 יתילכו לטסוק ק"ק3 .טילקמ תכס3 סיכופנ יפויסכ יכסו, :סש לנקעס ןולגס

 ףסוע לעכפ סז ןוסל סס5 יתיפכס | ,כרס3 ו"טנו דייב .סליגעס סם ןילוקש
 רסע םיכנכש ותעעסעד | ,לפיזוע ן3 ןפכו* תוע ילס6 תיכניט כתכס ךלעס

 עסוסי תופיע .סעומ םפקוע ליסס סילע קפפססל דייס ךליסו ,סס תנסוע לכו
 : כ"ע *? ןוכ ןכ :



 = םכח ןכ םג היהו ובובל ק'קד ר"באה המלש היומ ןואגהמ ם םיקלח 'נ
 א"ח - ףוסבש "ןובשחה תוכרב, סרטנוקב ראובמכ תומכה המכב
 "לע תונהלש הרשעו ,המיענ ירעש רפס רבחו ,םוצע קדקרמ כ*ג .היהו
 : בל 7 ,בורל ס"שה ישוהחו ,םינורחאה ינידמ ךורע ןחלשה ררס לכ

 ּ םש דיכע יייקינולאש ריעב ותחונמ התיהו ,המלש
 וינברה --- ויחא ינשמ ליעל ונרכז רבכ ותחפשמל ענונש מו

 שארמ םהינש ויהש םייח היומו דוד ה"ומ ,םיניצקהו םיריבגה
 "תרמ ליח תשא הריבגה ותוחאמו ,םתדלומ ריע ץטשומאז ק'ק ידככנו
 ץטשומאזמ ןהכה םהרבא היומ. דיגנה םכחה ןואגה ברה וסיגמו לדנייש
 'ר תיושב כג רכזנ .אוזדו) םהרבא תיב תיוש לעב יאלרט ק"דבאה
 [ לודגה ברה םגו ,(נ'מ ןמיסב רזעה ןבא קלחב טרופפאר ןהכ םייח
 | אפל ק'קד , מיופ .ליקנערפ ליגס ןושרג המ ןיצקהו  דיגנה שארה
 "= ןינתוחמו 0 הנשמה תבכרמ 'סל ותמדקהב רכזג אוהו) וסיג כ"ג היה
 5 < דוד ה"ומו ,בובל .ק"דבאה טרופפאר ןהכ םייח ה ומ/ םינואגה | ויה
 | ,אסיל | .  יבצ ה"ומב יכדרמ יהיומו ,אקארק קירבאה .אקלעמ ש
 .-" הנשמה תבכרמ ורפס לע םהיתומכסהב כיג ואב ןתשלש רשא
 "שיא יולה קחצי ה"ומ לודגה ןואגה םגו ,קיפל א"יקת תנשב םפרנש
 - .תספדנה ותבושתב ראובמכ ,ונתוחמ כיג הק גהוכמה ק"דבאה .ץיורוה
 ₪ גב יכ ינפמ הזו ,אווילקמ שגה ןודנ (ב'ע ח'פ ףד) רשיה רוא 'פב
 לינה גרובמה ק'דבאה ןואגה ןתח היה ליז םייח היומ לודגה ברה
 3 דע ןבא קלחב יןהכ םייח וניבר, ת"ושב תספדנה ותבושתב ראובמכ

 [- 5 -- :הזב ידו ,םש א'ע ןמיסב
 ---יו. 0 *הת7-₪-

 אז יכדרמ הומ לבוקמה לודגה ןואגה תודלות :שי
 [,לילגתו בוכל קיקד םירו דיבאה ליז ט'רב

 4 "בל ק'קב מרלו ד'באל לבקתנ באז יכררמ היומ לבוקמה ריסחה ץואגה
 הנשמה תככרמ לעב ןואגה ומצע תא קליפש ירחא םש

 2 שימכו קיפל ח"לקת תנשל ביבס הז ךיהו ,םש תונברה חרשממ
 % - היה רבכ ,םש ל דיבאל לבקתנש םרטב רוע זימרהמ ןואגה הגהו

 = היה הז לע ףסונו ,שודק םיקלא שיאו קירצו ןואגל ורודב םסרופמ
5 



 המק יפוי תלילכ

 ק"קמ .השמ ה"ומ ריגנה ברה ויבא ;םישישי עזגמ םישודק לש ןנב כינ
 היומ לודגה ףירחה דיפחה ןואגהל דכנ היה בובל ק'קד מ"ופ אווקלאז
 ה"ומ הוצמו :דיגנ םפרופמה ריבגה לודגה ברה ןכ ליצז ץריה "לתפנ
 ל"ז אוה םג ץריה ילתפנ מ'גהו ,אווקלאז קיקד מ"ופ ךינעה ךונח
 דימעהו לארשיב הרות ץיברהו םש אווקלאז ק'קב ותרות רואב עיפוה
 תואיקבו תופירחב םיאלפנו םירקי םישודח שדיח םגו ,הברה םידימלתר
 באז ןמינב היומ ףירחה ןואגה ברה ופינ ומשמ ונל איבה רשא יפכ
 ,אווקלאזמ - לינה ךונח ה"ומ ריבגה ברה ןתח יוואניש קידבאה ףלאוו
 -- ,(5/ םירזופמ תומוקמב הרותה לע רבח רשא תורקי .רוא .ורפסב
 היהש ביל הירא היומ ןואגה ברה תב התיה ישטיינ תרמ הריבגה ומאו

 אוהו דובכ ותחונמ םשו ,םדיטשמאו בובל ,אגולג ,אשיר קיקב דימא <
 :בובל קיקב ד"בא כ'ג וימי ףוסב היהש יבצ םכח לעב וניבר ןתח היה

 רפסנ ופכ ויכבד לשל 3'גס :לווקכלזפ ליס יכפפכ סיוע ףיקסס ןואגה (6

 םיפיס יכנס כרס ויכ5ַ ייס3 דוע ויפ* *ער3 לטפכ ,םולקי לופ

 תי ןנק ,םכו ןכ ויק קיכסו ,סש לווקכלז קיקד ע"ופ ךיכעס ךוכפ ס"וע

 ספדנו- ,סינס ללוקנ רטפכ לוק סנ לשל כ"ז קקני -ק"וע "קכו ףילסְס 30

 תנסו ---/תקפ יפ ףיסנו ךתולעסב 'פ3 לייכס תוקקי כול 'כ3 סיסודמ ת5ק וכעע סנ

 "6 .ס"כסע ןולנסכ עכפינ ק"קפ | ם"5 .סדוסי ס"וע ןולנק 3כס תש6 ספיס

 יספ כע ש"5- ס"כסעמ זוכנס לופ רפסס רעסנ לרפוכננכ םוכילע סינפ לעב
 ןנ6 .קכס יטרופפלכ ןסכ .סייס וכיככ תייוס3  כיג לכועו  ,כי> םןכלסו תוכותכ | <

 ס"ופ| כיכנס 3כסל .סנסו -- /לק* סיכ גיכפ סס לנפעסו יטיס ןעיקכ לזעס =

 לע3 .ל"כס ב5ז ןמיככ :ע"גס דככע ןפפ דוע | וכ .סיס  ל"כס לווקכפוע ךונס
 ס"וע ןופנס כס ינ5 סיסש ל"נס 355 סיכפ ס"וע 3כס לוקו ,תולק* לופ

 סיס ליז לוסו  ,תוכ5 'כע 5ע "55553 סש3, םיסעסעב ליז כיווקמסזו 3
 תנסכ לווקלפז ריע3  םולקי לול לפספס פל סופדס תיככ פינעסו רדמננס

 ,לתפירס לכופלפ3 סיסורמ נק ופשע ךפונ .כינ ףיסוס סט לפסס םללנו ,גימת
 55553 סיוע | ככסו | ,קייפ5 כ"קפ תכס3 | ספימיכיוו ליע3 סנ כ"סל כפדכ ןכו

 ס'כסנ "טוליפ סע תוככ 'נ יעכסוקי דועלתס לולכ כ"ג סילוס למ5 לוס לנס
 ספ וכריעכ סיפנעכ וידכנעו ויניכעו  ,קיפכ "קס תכשכ ט"רפפ סופרכ ףדכופ

 : קז ונינעז3: סג
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 יפוי תלילכ

 ושודקו לארשי רוא לודגה וניבר ןב אקארקמ לואש ה"ומ ןואגה ןבו
 רחבנו ,עדונכ אקארק ק'ק ינבר םהינש ויהש ,ליצז ןיל בול לשעה ה"ומ

 לעב ןואגה ויתובא אסכ לע םש תבשל בובלב = ל ז'מרהמ ןואגה
 קדצב ותדע להק תא גהנו ,ל"נה ביל | הירא מיגה ונתחו יבצ םכח
 םינואגה 0% לכ ומכ םיברב הרות ץיברה ל'ז אוה םגו ,םעונבו
 לופלפב םיקסופהו דומלתה דומלב ,הרותה ןרק ם םירהל ,םש וינפל ומדקש
 ירתסבו ייראה יבתכב ,תורתסנב קסע כ"ג ול היה הז דבלמו ,ארבסכו
 לדוגמו .הלודג הריקשבו ןויעב הלקח תמכחב הברה קימעהו ,הרות
 ,הצוח ויתונייעמ ץיפהלמ ענטנ היהו ,תכל ענצה היה ותונתונעו ותקרצ
 רגתסא רמא יכ ,הדנאב אלו הכלהב אל רובח םוש רואל איצוה אלו
 לכל יוצרו וינעו דיסח ,אתיירואד אקיטסילוכסא היה אוהו ,אתיימקב
 אוהו ,םלוע לש ורוא הבכו ,ושמש העקש רודה תונועבו ,לארשי תיב
 וירחא חינהו ,קיפל ז"מקת טבש 'ב םויב הלעמ לש הבישיב שקבתנ
 ,הלהתלו 2 ויהו ,הלודגבו הרותב ולדגתנ רשא ,םימי יריעצ םינב ינש
 תלשלש רשא ,הנידעו הריבג תחא תב םג ,הלוגה ירואמו רודה יראפ

 -- :האלהל ראובי רשאכ ,הנממ םג האצי הלודג

 םלושמ בקעי וניבו הלוגה רואמ לודגה ןואגה היה ןושארה ןנב
 ,עישה יקלח העבוא לע נקעי תועושי רפס לעב ןייטשנרוא

 ונבו  ,לילגהו בובל קיקב כ"חאו אווקלאז קיקד דיבא הלחתב היהש
 . ןייטשנרוא באז יכדרמ ה"ומ רודה תפומ םסרופמה ףירחה ןואגה היה
 " בובלב ראשנו םשל ךלה אלו ,אלשימערפ ק"קב דיבאל לבקתנ רשא
 ברה ידידי אוהו ותומכ ןב וירחא חינהו ליז ןואגה ויבא ייחב דוע רטפנו

 ..קסירב ק"קב דיבא היזד רשא שיא שריה יבצ היומ לודגה ןואגה
 דוע ונממ ראוביו ,לילגהו בובל קייקב וימי ףוסבו אשיר קיקבו אטילד
 ןואגה היה בובל ק"דכאה ז"מרהמ ןואגה לש ינשה ונבו -- ,האלהל
 סיחטהעב דארגינראמ קידבאה ל'צז לשעה עשוהי השמ ה"ומ ףירחה
 הברה םיבותכב וירחא ראשנ דועו ,אמק אבב 'סמ לע דומלתה םיה

 ,םיבמרה לע רוכחו ,תותכסמ המכ לע תוכלה ישודח שרוק יבתכ תוליבח
 תוכלה לע לורנ רובחו ,טפשמ ןשוחו רזעה ןבא ע שוטה לע רוכחו
 ,םש רומלתה םיה רפסל המדקהב ראובמכ הרותה לע םירואבו ,חספ
 ימדב רטפנש ליז כקעי לאומש ה"ומ לודגה ףירחה ברה היה ונבו
 הרות ישודח תצק ונממ םפדנו תב אלו ןב אל וירחא חינה אלו וימי

 םילזפלפב

/ 



 ומק יפוי תלילכ

 החיתפב ל'ז ןואגה ויבאמ דומלתה םיה 'ס שארב [ םילופלפב
 תרמ/ הריבגה איהו ל"נה בובל ק"דבאה ז'מרהמ ןואגה תכו -- וםש
 ןוהא קחצי ה"ומ ןיסחויה תלשלש לודגה ברה תשא התיח רתפא
 ןואגה ברהב בובלמ ץריה ילתפנ ה"ומ לודגה ברה ןב אננוטיא ולה
 היומ ןואנהב ץיוושיט ק דבאה אגנוטיא ל"גס שוביל  הדוהי \ היומ
 הלוגה רואמ ןואגהמ האישנ יבד אנתח ןץינמסימ דק "דבאה ליז םהוגא

 --,לילגהו בובל ק"קב מ"רו דיבאה ליצז אננוטיא יליגס ביל הדוהי הייומ
 תפומ . עדונה ןואגה יבא אוה לינה אגנוטיא יולה ןרהא קחצי "ר בחמש
 אישנ היהש ל"צז בובלמ אגנוטיא ל"גס באז יכדרמ ה"ומ ורדהו רוח

 :'(3 ךיירטסע ללוכד השודקה ץרא

 ןולגס ככס ידידי \ דוככ למ ודי כתכ יפ לע םעכ יל עדונ סו 65

 וכו קיקד דייכלס וייככ לננוטי6 לינפ ןקק6 קפני "וע ססרופנס
 :סז5 יל5 ךרע לם6 ונתככ ךכ פסו ,ללנסו

 .ץיוואקטארב רפכ הפ ק"פל טיימרת זומת ב"י 'ה םוי ה"ב

 ,יקבהו ףירחה ןואגה ברה ידידי דובכל לעמ םימש תוכרב
 ןתנ םייח רירהומ ת"שכ ,הלענ דאמ :הלהתל םסרופמה

 .א'עי אקארק ק'קד דיבאר ו'רנ רעציבמעד

 בובלב יתיבב יתייה םא 'הנהו: ,ינעינה .הקיה .ובפכמ
 לכוא אל רפכב הפ בשוי יכנא רשא התע ןכ אל ויתולאש לכ לש
 .תעכ יל םיולגה תא םא יכ בישהל

 ברה ןב אוה ,ע"יז באז יכדרמ ה"ומ הֶלונה רואמ ןואנה יבא (א
 שוביל הדוהי ה"ומ ןואנהב | ץריה ילתפנ ה"ומ ברהב ןרהא קחצי ' ה"ומי

 ה"ומ קהבומה ןואנה ןתה ל"ז םהרבא ה"ומ ןואנהב ץיווישיט ק"דבאה
 ותחונמו ,לילנהו בובל ק"קד ד"באה ל'צז אננוטיא ל"גס שוביל הדוה*
 -  .בושטראי ק"קב דובכ

 רתסא תרמ הריבנה איהו ל"נה ןרהא קחצי ה"ומ ברה תשא (ב
 בובל ק"קד ד"באה ע"יז באז יכדרמ ה"ומ שודקה ןואנה תב התיק
 !.תורקי רוא לעב ןואנהל דכנ ,אווקלאזמ ל" השמ ה"ומ ברהב

 ישטיינ תרמ הֶריבנה ל"נה אווקלאזמ ל"ז השמ ה"ומ ברה תשא (נ
 םכח לעב לודגה וניבר לש ותב ל'ז םירמ תרמ הריבנה תב התיה
 .ל"צז .יבצ

 שוביל הירא ה"ומ ןואכה תשא התיה ל"נה םירמ תרמ הריבנה (ד
 ,םדרטשמא ק"קד ד"בא לואש ה"ומ ןואנהב ,םדרטשמא ק"קד דיבאה ל"ת

 ' ןואנהב



 ' = יפוי תלילכ
% % - 
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 ורמ הריבגה .איהו 8 יולה ןרהא קחצי היומ ברהל ול היה תב םג

 = לואש

 -- ,ןילבול ק"קד ד"באה ל"צו לשעה ה"ומ וניבר ג"הבכשר ןואנהב
 וש ונתחו לאומש תיב לעב וניבר לש ופיג היה לואש ה"ומ ןואנהו
 ייל 'ר וניבר םשב ארקנה אקארק ק'דבאה ביל ה"ומ שודקה ןואגה
 ,לודגה

 < התיה הביוט תרמ הריבגה ל"נה ץריה ילתפנ ה"ומ ברה תשא (ה
 "באה ףסוי ה"ומ ןואנהב אטפא ק'דבאה החמש בקעי ה"ומ ןואנה תב
 ְי ,'דבאה אדנל לנס קחצי ה"ומ קהבומה ןואנה ןתה היהש ,קינלעמה ק"קד

2 

 -,בובל ק"קד ד"באה אגנוטיא ל"גפ ביל הדוהי ה"ומ ןואגה ןבו ,אקארק
 [ ,קיפל טיצקת םחנמ א"כ םויב רטפנ בקעי תועושי לעב ןואנה (ו

 2 ןושאר רדא ז"כ םויב רטפנ ןהאזניטאנ ל"גס לואש ףסוי ה"ומ ןואנהו
 .ןפינ 'ט םויב רטפנ ןייטשנרוא שריה יבצ ה"ומ ןואגהו ,ק"פל ה"לרת
 . = יק"פל ח"מרת

 2 < .םולטל ב בושא רשאכ ה"יא ול בישהל לכוא ויתולאש רתי לעו

 , . חצנל ובהואו ודידי יננהו
 "=  .אננוטיא ל"גס ןרהא קהצי

 / 8 ְּי : ליכס ןולנק 3כס ל5 יתכנופס תאזו

 .קיפל טימרת לולא 'ה אצת יכ רדסל 'א םוי אקארק הפ ה"ב

 קהבומה ןואגה ברה ידידי דוככל ,זדכרב ילחנו םולש תעפש
 ןרהא קחצי היומ ת"שכ לארשי .תראפת יבצ :םסרופמה

 ,א"עי בובל ק"קד ד"בא ,םיולה אישנ ו'רנ אגנומיא

 .,רבעה סחנפ 'פ ק"שע 'ו םויב .דוע ןוכנל ינעיגה ובתכמ תודידי
 . לע ןח תואושתו הדות ול ןתונ יננהו ,ננוע תבשל זא יתארקו
 ומלשהל תעכ יל םיצוחנה םירבד הזיא יל םושרל יליבשב חרט רשא
 .בישהל ודי ףפוני דוע יכ יל חיטבה רשא ,דיתעה לע םגו ,יתרבחמ
 ,םולשל בושי רשאכ ותאמ יתלאש רשא יתולאש רתי לע ןכ םג יל
 ימי ועיגה רשא דע ,הכ דע .יתלחוה- אנ הנה ,ידידי התעו -- .הואנ ותיבל
 רבכ קפס ילב יכ בושחא רשא םינונחתו ןוצר ימי לולא שדוח
 . םויה יתאב כ"ע ,הרטועמה .בובל ריע  ,וריעלו ותיבל- םולשל י"נ  ת"כעמ
 < םינטק םירבד הזיא דוע ינעידוהלו .לוחמלו .ותחטבח םייקל ותוא ררועל
 .םינש יל םושרל קר ,הברה וילע סימעא אלו ,המרה ותחפשמל ענונש המ
 .תעכ ינממ ומלענ רשא םירבד השלשו י

 הזיאב



 זמק יפוי תלילכ

 ,ןאזרעב קיקמ יולה שוביל הירא ה'ומ גיהרה ןב ןהאזניטאנ יולה לואש-
 ובל ריעל ואובבו .השאל ול ל"נה הריבגה איהו יול תב תא" חקיצ

 תיבל

 558 ס"כסע לכוקעס ןולגס לטפכ סנס סזילכו ,םדוק3 סו סזיפ3 (5

 יכלו = ,(5קע* תועוסי לעכ ןולנס לש וי35) 3ו35 ק"ד3לס 5" ןופסלס
 דוע ?קסט תפס סל5 קזו 5"כקת תכסכ רטפנמ וכפכס סירפוכ תלקל יפיפכ

 לע "51 םיכפזפכ ך"לספ ןולגס כוכ> לסכ 5ע 3שםי רגכ ס"עקפ תנם3
 יכעירו 3נלו ,'5 קלס ןסוקק תולק 'םכ ופעכססכנ ללונפכ תוטיפ עממ

 סכיסס סנו ,כוכככ םוכנככס 5סכנ סנסעס םנככפ לע ןולגס דלי יפע כ"ב

 לוכי יפייס יכ סנע5 סלו -- ,סס ולסכע תדכל םלככוס סעכו סע לע

 35 ,סירפס יפעו סילפוס יפע ליכס סירכדס יסכס לע יעלעע כינ 5
 -- .ןניררכנ :ילכור35 לכיפר יכיס לכ ,סכעסס3ּ סיופפס סיִרַבַדִּכ

 לימז - לנכוטיפ ל"נס זיעכסע ןוסנכ כטפכ זועס םדוסכ סוי סזיפ3 (3

 יקייפ5 ג"כרפ זונפ םדוס3 לטפנ יכ לוריכ3 וכעדי םלזו ,(ייכ ס"תכפנ) 36
 536  ,סדעו לסק ךוסכ ספ ופול יתדפסס 15 וכנעעס לסל סעועסס לוקל כ +

 -- .םדוקכ סו* סזיפ5 יתעדי 5

 ססע ס"וע  דינגס 390  תודופ תעד5 יספכ סקסס תקז סג ףסו (נ

 סיסס לקיס ונפכעכ ס"תכעפ ויכע 3פכש (ןוסללס זיפקסע י35) לווקכלזע
 יכסש ,ןוככ לע לכדס דוע םלופ 55 סנסו ,םולקי כול לע ןולגסל דכ> =

 סיס רספס | ,סיניונע :סינוסנ יסיג ירפ) רנסתכ פולקי כוס רפססש עוד*

 ק"וע כיכנס כס ןסק סיסס יוולכיס ק"דכלס ףכלוו כ5ז ןעיכ3 סיחע ןולנס

 קיס .יכססו ,ליז קיכס לעכ לודנס וניכלל דככו ןיכו ,לווקכפזע ךיכנעס ךוכש

 ס"וע קינגס ככס ןכ סיסש ןכיס ילתפכ ס"וע לודנס ףילקק ןולנס וסיג
 תורילע סינפ לע3 ₪6 סייכסע ןולגס לש ונתוסעו ל'גס לווקנפזע ךונש

 בוטס וככד לכ 93: ספעו "לז ם"6 ס"לסנכ זוכגס כו6 כפסס רעש3 כסוננכ

 ןולנס5 דכנ סיס לווקנפזפ ססע 'כ 3:90 05 3עיס 963 וכעידוסל וכי56 סז3 =
 ןולנסכ .דככ .סיסש ו6 ,ק"נס 5ע3 וכיכלכ דכנו ןיכ "יסש ליכס 30ז ןניכ3 '?
 -- .םוליפע סיגפ לעכ מ וכתוסע סיסש ל"גס כיס ילספכ י5

 לע ליעקכ כ שיש סע ןכ סנ | ויכפכ עיפס) יסכעפ 3ג5 ךלדנו (ד
 וכיקז לכו סש נתכס ,יד תולכ י55 ונתכפ3 סיפנס סירקיס ויכנדע תנק

 סיוע ןולנס ןכ סיס | ,יכ5 סכק לודנס וכיככ ןפס 3י5 סיכ6 ס"וע ןולנס

 דייכסס .לימז .לסעס .ס"וע | ניסככסכ ןופגסכ ,סדלטסע5 ק"קד ד"3פס לופמ

 קייקד



 4 שו ו7 ?=

 2 םנ

 < תוכנכס תל ססע לנס עודע ס"פכענ לע | ינסנופו = וכי /'ןיככופ קייקד
5% 

 סינוס .סיכנזנ 5קפכק קייק יכככ ססיפי ףוס3 ויס ססיכס לכסו ,לקפכקנ
1 % 

 סדלטסעס | קייקכ ריכל לכס לולס 'כ ןולגס סיס 55 סכועעו ,עודיכ
2 . 

 = 'פוכנכס ססכ לעו רכב פפכיפע םיכ לותכ קכ י"ג ס"תכעע וץ5ע סשכ לםלכ
 'כגכמ יתנתכ לש5 ויפודלופ3 וכיכ55 ללוכעכ ,וכעז3 לסל ןולג 3שי סמ

 2 .קלקכ 535 ספו ,סז3 לוכדס וכנסלס ספו ,יפוי תכילכ ירפסב

 | לסעס סיוע לודגס וכיככ יכל כקעי סיחע  ןופנסש עור* לככ .סכסו

 בע נשי 50"3 תכטכ דועו :5טילד קםיכנ ק"קכ ר':5 סלקתכ סיסס ,ל"לז

 כנקפנ סוס ,ט"ו* 'סופ לעכ ןולגסכ .סכיפ  תליגע3 ללונככ ספ לסכס
 ,סמ לסכס לע נשי לנכ סילס תכסכו ,לילנסו ןיפכול ק"קכ ר"3לל כייסס

 = ןופגסנ ץיכ ימספכ ס"וע ןולגס סש ןיכנולכ דימלכ ועוקמ לע לנקפכ ,דיית
 = לשעס סיוע ןולגקו  ,גלקפע ל"כסע ןפס  ן"סכ ןוסעס כ" קסמי סייונ
 . < 3'כ ס"ת תכםכו | ,דְְב לתכיפע םיכפ קל סס ןיכנולכ ז5 לכקתנ לגז
 .ןיפוס תכסמ לע  לזעילל קסעד לפס לע ססיפועכסס3 ססינס ופ3 כרל
 . < סעכססכ ססינס כינ ולנ ו'ת םנסנ ןכ ועכו ,5טפל קיידכלס פייכסע ןופנסל

 = ךיכ יכספכ סיוע ןולגק לע סע גתכנו סכוסלכס סקפדסנ ר"וי ךיטס לע
 7 ע"כ לוסס 3תככ לסעס "גס וכינכ לעו ,ןילכו5 ק"קד ד"35 5וסמ
 = | סחע ןולנק תל שלוק סיסט זיטס לעכ וכיכככ וכללפס סגסו ביז ,ןילכול
 7 זינק ןפיס .כזעס ןכפ זייט) "ןיככול ק'קד סכמסד לכ, ססכ ,לימז לםעס
 = | סט םעיסס סילק דוע סזע יש ,(ז" ןפיסנ יפכתכ יכולנ ם"ופו ,ק"קס

 = ,ימכסלר ללנ:, כלוס .סיננטפל 15 ונתכ לסבית םירל סג יכ ,סוככלס לתכב
 " רלונכ םקוס קדעו לסק ךותכו קעככ | ותוליסכ גסוכ סיס לוס סנס יפל

 = 'ככו רייכלכ לסעס "גס לכקפכ ןיכנוכ ריעעו ---  ,עדוכְכ .ד"כלס רונככ
 = סויכ ספ לטפכס עי: 'סות לעכ ןולגס תוע ילקפ לילגסו לקלקק ק"קכ
 < ףקלכק ק'ק ספ ויכס5 ופסכ 5ע סי לםעס עייגסו :ק"פכ ר"ית לוכ6 "ו
 ספ "355 ויכס5 לנקפכו) וק"פכ דייכס ילספ יכ סוי3 רטפנו סינש לםעכ

 קלרק



 חמק יפוי תלילכ

 ושע םגו וחילצהו ולדג רשא דע הדיקשבו ןויעב םינש המכ ךחי םנ

 םיה ישרפמ רפס םהמו ,םידמחנו םירקי םירוכח כ'ג וידחי ורבחו ,ירפ

 ק"ב תכסמ לע רומלתה םיה רפס לע םירואבו םישודחו תוהנזד אוהו

 ואיצוה רשא ,דארגינרטמ ל'ז לשעה עשוהי השמ ה"ומ ןואנה םדודמ

 לעב וניבר .ןואנה םדור תמכסהב .ז"פקת תנשב בובל סופדב רואל
 תועושי

 תנידמ לכו לכיוו ק"קד ר"35 סלסתכ סיסס לודגס ביל סיוע ןוטנס קפלק

 וניככ כס ונתוסו כמיס ל5כ לעב לרכענ סילכז גס יכל סוסו ,ךיילטסע

 לקפרקכ 15 ועוקמ פל סלע סל ליז לולסש "גס וככו ,(5לועס .םיכ לב

 ךסעכו ,סטקפ5 .קייק3 ר'כלכ לנקפכו | ,סיפיכ .ריע5 .ץיירע זפ סיס ינפע

 ופס .םיכ תספסנ תדלוע ליע סוסס לטילד קסיככ ק"קל ססע ךכס ןנזס

 לסס ןנ | לסלוו סדוס* ס"וע ליבגס 3כס כ  סניד םכע | סליכגס .תיננכס

 םכרעס | תיכ | ככ לשל ליז לסלוו לופט ס"וע כידכס סםלופעס | ליבנה

 וכיקז כס זיולקסכ דינלכ למס לופס :וימס כנקסנו ,קסילכ .קייקכ .זיולקס

 /קסירב ריפס ככ לע .סג רי63 לנקסנ כ'סלו ,סש קסירככ "נס רסס

 סשע .לנקפנ סימס תלשל גיבסו ,סס ולסכ לע נשי כנכ סימס תנסבו

 ,לטפ5 קיק3 סיס ודוככ ןכסעו ,סש סנידע ככ תויסל 5קפכק ליכב3 רי"

 כיטס םפ בזע דייסת תנסנו ,לקלרק ריעכ סג ד'כלכ לגקתכ 5"סס תנסכו

 כסיו .,סכידפס .ןעיזעלס3 לש5 55סעלכ ריעב .סלוג3 תבבל ול סנו ,ספ

 "כלו ר"355 ססע .לנקפכ זלט ז"סס תנס עככפ רע יטכפ םיפ לכותב סט

 ל'נס סיסש ףיקס כי 'ל ןולגס לודגס ןסכס םוע יכסל) ,סדלטסעמ ק''קב

 ,ופפס זוסעכ לכ םיל ןולגס .עוסנכ יסיו = ,(זיסמ .םכט רי* לטפנו סש

 ליצנ .רנקנו | ועכוע5 ךלסו .כטפנו ןידס פדע וכ סענפ ךכדס ס63 לוקו

 סררטסע5 5סכ לע סלועע נשי סלו ,ק"פכ ז"םת ייפ ז"* סויכ סנולג

 -- .עדונכ ספ
 לס וסינ סיס ליז לולס ס"וע ןופנסס סם דוע ס"יתכעפ גתכס סע סנ

 סיסס כוס 355 ס"וע םודקס ןולגס לש וכסמו ,ללועש תיכ לעכ .וניבכ

 'כ  ןולנס5 יכ | וכירי3 םלוסעו = ,וכלנק ןכ 55 ונסכל סנס ,לקללק קייס

 ,כסועס יב לעב וכיככ סיס רקלס ,ד3 סיכפק יגס ול ויס 6קסכקע ביל

 סנויד ןויקיק כעכ ןולגסכ סיעולס לכייפ עשוסי סיוע ןולגס סיס ינםסו

 "גס וכ ןמס קל ונסס סיס 53 5קלכקע לופס ס"וע ןולנס לגפ יז

 י"פוי תכילכו וכרפס3 סזכ כונדס וננסכס לנכו ,3טיס 753 5עכ .לרגעע סירכז

 ןפיס
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 0 ה 0 הפו תלילכ

 (" רפסה ףוסבו ,ןמזה ינואנ ראש תומכסהבו ,רכחמה יחא בקעי תועושי
 "  םינואג העברא םע בושו אוצרב םהל היה רשא ת"וש | כ'ג ופיסוה

 + .םיניוצמ

 | /כ פס" ןולגס לט ויחס 3וכ5 קידבלס םריס ינ5 עינס תודלותכ 'ק ןניס
 = עיעלו .יל55 קפסכ .רבדס ןיידע ז"כעו ,'3: תול> סם סלעסכ לקלקקע כיל
 6 ,כַכַבַכ יריכ יס

 הבהאב ת"שודה וריקומו ודידי יננהו

 .רעציבמעד ןתנ םייח ליענס

,/ 

 ₪ :ליכס .כוכל קייקד ד"36/ גיסקסע ינט נפכע דוע

 - " ' .בובל ,הפ ק"פל ט"מות לולא 'ז יג םוי הב

 גייהרה ידידי דובכ תא ,םייחל םותחיו בותכי ,םימשב יבשויה

 ,ןיסומינב רתכומ ,םשובה תגורע ,םסרופמה יקבהו ףירחה

 וחנ רעציבמעד ןתנ םייח .ה"ומ  תישקכ | ,ךרעה רקי
 .א'עי אקארק ק'קד .דיבאר

 .  והעידוהל יננה לומתא םויב ינעיגה רשא רקיה ובתכמ תבושתל
 .ויתולאש לכ לע םויה

 | קיקד דיבאה היהללו באז יכדרמ היומ לבוקמה ןואנה ז"'אא (א
 = -- קיפל זימקת 'תגנשב טבש שדוחב 'ב םויב ומלועל ךלה ,בובל
 - | חילקת תנשב הפד תּונְבְרֶה אסכ תא בזע הנשמה תבכרמ לעב ןואגהו
 - המודמכו ,ותעיסנ ךרדב תמו .,השודקה ץראל עופנל ותעדב היה יכ ,ק"פל
 | ,אווילכמ םנה ד'ע רשיה רוא רפסב ונממ תספדנה הבושתה יכ יל
 |  ןיאא בשי רבכ ח"לקת תנשבו 6 השודקה ץראל ותעיסנ ךודב בתכ
 .הפד תונברה אפכ לע ל"צז ז"מרהמ ןואנה

 ר"ומאא

 ןוסנקמ  סש רעיס רוס רפקכ סקפדנס קכוטסה יכ ,קזכ קפי ןווכ 65 ס"כפעכ (0

 5 ריעכ .סינולנס רעוכ ופויקכ ל"ז ןולנס קכפכ ,לווילקע עגס ןודכ סנטעס תככרע לעכ

 6 "פ"וטי רפסכ ןכ סנ לוס ןכו) ,סס רפוכעכ .,ק"פכ ם"כקס פכטָּכ קרעע 'ס סויכ ידלרכ

 5 סינש ה"6 קטעע ס'כ סזו ,(סש כ"י ןמיסכ לווילק ק"רכלס נ"קרת רכסט לסרשי רוס

 ְי פונכרס 6ֶכ לע כפוי סיס ןיידע ח"כקס םנטכ ירסט ,כוכלכ ר"כ6ל לכקפנט סרעכ דוע

 | זס סיס הנשמה סככרע לעכ ןופנסו | ,5"ז טרופפסר ןסכ סייח ק"וע ןולגה סט כוכלכ

 , ,סש וסכועס ףוקכ ע"5 ספמ ןכט ,לילנלדרוס לילגו ןטסוממז ק"קכ לכוכס כר ןיידע

 4 .ומוקמכ לכקפכ 16 5"6, קס סנסכ כוככב טרופפלר ןסכ סייח ע"נק רעפכט רחלל קרו
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 טמק יפוי תלילכ

 ןנזופמ רגיא אביקע וניברו  ,גוופשלקינמ טענב .ם"רהמ םהו ,םיניוצמ
 קידבאה ץטשומאזמ רעללעה | ץ'רהמו גרובשערפמ רפוס םירהמו
 תוכלה לע םיניע תריאמ רפס דוע ורבח הז דבלמו ,ל"צז דראהינאב
 תוהגזדו וח"וא עיש לע םיקלח 'ב םירובג ןגמ רפסו ,האירה .תופירש
 יברעמה רג 'סו .וישרפמו ף ירה לע ספליא השעמ סרטנוקו ,סישה לע
 םהינש כיג ורבח רשא ,םיחא תבש ת"וש 'ס םהל דועו ,ימלשוריה לע
 ודרפנש רחאלו ,הכ דע סופדל אב אלו סיבותכב ראשנ אוהו ,וידחי
 ז"מרהמ ןואגה דמל זא :תונחמ ינשל ויהו הזמ הז יסיג ירת ינה

 אגנוטיא

 ומלועל ךלה 'ה"הללצז באז ם"רהמ קהבומה ןואגה ר"ומאא (ב
 .ק"פל ג"כרת תנשב זומת שדוחב 'ב ק"שע 'ו םויב

 ןושארה ז"מרהמ ןואנה יבא ל"צז אווקלאזמ השמ ה'ומ ברה (נ
 וישודח רשא  ,אווקלאזמ ל'צז ץריה ילתפנ ה"'ומ םסרופמה ןואנהל דכנ היה
 .תורקי רוא רפסב םירמאנ

 לשעה ה"ומ גיהבכשר ןואגה ןב אקארקמ לואש ה'ומ ןואנה תולואו (ד
 כ"דבאה .לואש ה"ומ ןואגה ז"ודל לאירא ןינב רפסב יכ יל המודמכ ,ל"צז
 ליז אקארקמ לואש ה"ומ ןואגה וניקז יכ ,םש המדקהב בותכ ,םדרטשמא
 דרטששמא.סופד) .א"מרה ת"וש ףוסב םנמא 3  םדרטשמא ק'קב ד"בא
 ריעב .בשוי .ותויהב .בתכ רשא תחא הבושת ונממ םפדנ (ק"פל א"עת
 ןגי םתוכז ,לילנהו אקארק ק"קב ץבורה לואש 'קה םאנ םש םתחו ,אלסערב
 תריתעכ ,העושיו הלואנ תנשלו ,תכרובמו הבוט הנשל לארשי לכ לעו ונילע

 חצנל ובהואו ודידי =

 .אגנוטיא :ל"גס ןרחא קחצי
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 ,כוכלכ סונכרס סל .כזע ס"לקס סנט סלחסכו ,כוכלכ ר"כס5 סנשמס סככרע לעב ןולנק
 ,סוויכקע טגס ןודנ סס רסיס רוס רפסכ פספדנס הכוטסס כסכש סלעכו ,סטודקס ןר6ל סכלפ =

 .-- .קעודקס ןרלל עוסכל וסעד לע סלעש סדוק סינש רסע
 סש רכקעס כסכ סל | ,ללירל ןיככ רפסכ סעדקסכ יכ ,ספי ןווכ 05 קזכ סנ 1

 יכ, סט כסכו קדקד "כ ,סדרטסמל ק"קכ ד"כ5 היסט ,סקפרקנ לולש ס"וע ןולנס וניקז לע
 ק"קכ .ד"כסכ לכקפנ ויעי ףוסכו ,טטקפכ ק"קכ ד"כס ויני סלחסכ היס לכס ןולגק וכיקז
 סויסל רכדס רעבנ 55 לכס ,סש ד"36ל לכקסנ קר יכ ,תפלס לוס ןכו ,"סדרטשעמ
 פלכ לכ לו ,סשל .ופעיסכ ךרדכ ופלועל רטפכ יכ ,ד"כס רופכ סט םכס לע כסוי
 סקנפכ סלע ןכש ,סדוקס יכפכנכ םינכ סנוכג ריעכ ופרוכקו ,סדרטשע6 'ריעס ירעסל
 כיל סירס פיג .ונכ סודלותכ ז"ט ןעיסכ ליעל קזכ רוכדס יפכקרה רככו ,ספד ק"סס
 -- .סדרטטע6 ק"קכ ויעי ףוסכו כוכ5 ק"רכל סיסמ

-----*<-%%08-%- 



 יפוי תלילכ

 *ןלה ןרהא קחצי היומ ןואגה ברה ונב םע ארח אתווצב ל'צז אננוטיא
 ת"וש רפס רכחו (לילגהו בובל ק"קד דיבא תעכ אוהש) ,י"נ אננוטיא
 ואבו ,(ביירת תנשב בובלב טס עישה יקלח 'ר לע יכדרמ רמאמ
 לינה איירהמ ןואגה ברה ונכמ תורקי תובושת הברה ןכ םג וכותב
 /(םש המדקהב האר) הכלה וז 'ד רבד וילאושל אוה םג בישה רשא
 רמלו ,ומצע ינפב הבישי ול עבק ליצז יולה לואש הייומ ןואגהו
 םיקלח יב לואש די רפס רבחו ,וילא ואבו וצבקנ רשא םידימלת םנ

 הכרה ול רועו ,שדח 'לה ףוס רע םירדנ תוכלה שארמ דיוי עיש לע
 -- :האלהל ראובי רשאכ םירקי םירובו

 ןושארה באז יכדרמ ה"ומ לבוקמה ןיאגה לע סקוה רשא תעמ יכ עדו
 ,םש בובל ק'קב מירלו דיבאל ויתובא אסכ לע תבשל לי'צז

 הוד רחא רוד התע רעו זא ינמ וירחא וערזמ םג תונברה טבש רס אל
 ..תאז ,םהיניב רחא בר קיספה תחא םעפ ו ;םינש האממ רתוי הז

 שיא בקעי מ"גה ונב היה זאש (ז'מקת טבש יב םוי) ותריטפ רחאל דימ התיה
 שינאזאר שריה יבצ מ'גה תא זא ולבק ןכ לע ,וימולע ימיב רוחב ןיירע
 םלואו ,לילגהו בובל ק"קב מירלו דיבאל עשוהי ינפ לעב וניבר דכנ
 ןייטשנרוא י'רהמ ןואגהל תונברה תרטע הרטעה הרזח ותריטפ רהאל דימ
 ונתח ןתח םג םש אסכה לע ובשי ויוחאו ,ליצז זמרהמ ןואגה ןב

 שינאזאר שריה יבצ ה"מ לודגה ןואנה תודלות .כ
 .לילנהו בובל ק דבא

 ןואגהש .ליז עשוהי ינפ לעב ןואגה תודלותב ליעל ונוכז רב
 רכששי היומ גיהרה לש ונב היה שינאזאר שריה יבצ היומ

 לעב וניבר ויבא ייחב רוע ץייהדופ ק"קב דיבא היהש ל'ז שירעב בוד
 ןשוח ע'שה תספרה לע הטכסהב אב א"קת תנשבו ,עשוהי ינפ
 .רפס לע המכסהב ןכ םג אב ב'קת תנשבו ,וישרפמ 'ג םע טפשמ

 פפדנ ןכו ,(ד'קת אווקלאז סופד) ם"שה לע תוכלה ישודח יבצ ירמ
 רשא מרופפאר ןהכ םייח וניבר ת"וש 'פ ףוסב תחא הבושת כ'ג ונממ
 רטפנו ,ק'פל ר'קת ירשת ר"כ 'א םויב ידארב ריע ךרד ורבעב בתכ

 ךלהו

+- 



 .% כ יפוי תלילכ

 ,קיפל ה'קת ןושחרמ ביכ םויב 4 ןילרב ריע ךרד ורבעב ומלועל ךלהו
 הרותב הלעמל הלע שינאזאר שריה יכצ היומ ףירחה  ןואנה ונב)
 מ"רלו דיבאל רח םשמו ,בוחלאב ק"קב ד"בא הלחתב-היהו ,הלודנבו
 יבא לש  אסכ םוקמ לע  ,ליז זימרהמ ןואגה תומ ירחא בובל ק"קב
 ,ערונכ בובל קיקב מירו ר'בא כ'ג ייהש עשוהי ינפ לעב וניבר יבא
 לע רקש אוה ,דחא םוקמב הלודגו הרות ל"ז ץירהמ ןואנהל ול .היהו
 איה תידוהי תרמ הריבגה ותשאו ,המרב ותואישנ גהנו הרותה תותלד
 בובל .ריעב םופדה תיב כי'ג הקיזחהו ,תנתונו תאשונ ליח תשא התיח
 םשב ארקנה רקיה ורפפ םש רואל איצוח ס'קת תנשבו ,עדונכ םש
 ישודיחמ סרטנוק כ"ג םפדנ םשו ,"שינאזאר ץ"רהמל תוטיש עשתש
 ,'אתהבא תקזחי םשב ול ארק רשא ,לינה שירעב 'ר = ןואגה ויבא
 םגו םישדח םינוש םירפס לע תומכסה הברה | כינ ונממ 'אצמנ מז
 תנשב ,םש בובלב תונברה אסכ לע ותבש ימי לכ ךשמב . ,םינש*
 ושאר קלח ןשוחה תוצק רפס לע המכסהב אב לולא זיט ח"מקת
 0 שדוקה תרהט רפס לע המכסהב אב תבמ א"י ג'נקת תנשבו
 פס לע המכסזרב אב ןויס גיכ איסקת תנשב וימי ףוסבו ,םיחבז "סמ
 םימותו םירוא ורפסב ל ןתנוהי מ"גה ירבד ראבל ןתנוהיו דוד תבהא"

 יקיפא רפס לע המכסהב אב םחנמ 'כ ג'סקת תנשבו (ג ומ"וח לע
 -- וקיפל היסקת תנשב הלעמ לש הבישיב שקבתנו ,הברה דוע ןכו ,הדוהי

 ךופנ 3וכ5 ק"רכלס | ליז םיכפזפכ ץ"כסע ןולגס םקדלמ .םופלל אלפנהו (נ

 ביטס יכ, סט כתכש ןפכוסיו דוד םכס5 רפס לע ופעכסס יד
 ותננכס3 לפכפכ סיקיתעו סילסי סיכנד םופד3 עוכק5 ל:ש תוטעל לכסעס כ
 .כ"ע ,"סיעופו סילופ וקפסכ ליז ןפכות* ס"ונו ןולנס יככדכ יטפסע ןסוקס לע
 יכפ 5ע3 וכינכ ןולנס לש וכ ןנ סיס כ"ז ץ"לסע ןולגסש עוד* ככדס סנס

 ,סינופס 5עכ ל" ןפכוס* וכינכ ןוטנס לס סיתגופ 3 סיס רס5 ,עשוס*
 ץנע כול סיטלופע סיכנדס ולכ רסלכ סעקס דע ופופ ףדלו ,םועינוקס ץןודכב
 ניסככ רכז 55 זיכעו ,סינוט סילפסנ דועו פוסול יכנס 'ככו תודעס תופול 'ם3

 5"  ןפכוסי וכיככ ןולנס יככד ויכיעכ סיכיכת ויסו ,ויתוכ6 תכיל .ל"[ ץ"לסנ
 יככר 0535 סנש לע | ,"ןסכוקיו דוד תקל, 'כ, ככסעסל סנ .דוככ קלסס דע
 סופדס | םיככ ופינסכ כ"ג ועע סיכססו ,סיעופו סילופ וקפסכ ליז ןוסנס '

 -- :סינלס תוכזכ =

 ערר 977
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 לעב םלושמ בקעי וניבר  לודגה ןואגה תודלות .אכ
 ראש לש םגו ,לילגהו בובל קיקד מירו ד"באה בקעי תועושי
 בובלב תונברה אסכ לע וירחא ובשי רשא םינואנה םינברה

 .הז ונינמז דע םש

 .דטחנה ורפסב לארשי לכ יניע ריאה רשא ןייטשנרוא בקעי ןניבר .א

 תבשל הלע אוה ,ע"שה יקלח 'ד לע "בקעי תועושי. רקיהו
 םינואנה ויתובא תוכא אסכ לעו ,ל"צז ז"מרהמ ןואגה ויבא אסכ לע
 ץ"רהמ ןואגה תומ ירחא דימ ,ל'ז ביל הירא ה"ומ ונתחו יבצ םכח לעב
 לע בשי רבכ ויסקת תנש תישארבו ,תוטיש עשת לעב שינאזאר
 עיש לע בוט רבזו בוט ןח רפסל ותמכסה ףוסב ראובמכ םש ואסכ

 : (קיפל .ויסקת אווקלאז סופד) ביוט ןמיס רזעה ןבא
 עיפוה רשא דע וימולע ימיב וניבר לע רבע רשא לכ תא הנהו

 וצכקנ רשא םיברה םידימלתל וינדע לחנמ תוקשהל ותרות רואב
 תיבב רוע ותויהב בקעי תועושי ינייעממ םייח םימ בואשל וילא ואבו
 ומצעב ליז ןואגה ונל רפיס רבכ  ,בולסרעי ק"קב ריבגה ברה ונתוח
 תנשב ספדנש רזעה ןבא עיש לע בקעי תועושי ורפפל ותמדקהב
 יבא יכרב לע לרגתנ ותודלי ימיב יכ, :םש וירבד הכו ,ק"פל ט"סקת
 וויבא דובכ םע  דומילב ובאב ונדוע אוהו ,ל'ז ז"טרהמ ריסחה ןואגה
 ,םלצ רס יכ לארשי תיב לכ ול ודפסיו .םלוע לש ורוא הבכ הנהו

 'ד הרקה דפסהו יכב ימי ולכ אלש דועב יכ ול הדמע ותוכז ךא
 םסרופמה ריבגה גלפומה ברה ונתוח תב תא השאל ול תחקל וינפל
 ףסא אוהו ,בולפרעי קיקמ ץריה ילתפנ ה"ומ ןואגהב שריה יבצ ה"ומ
 ויניע ולאש רשא לכו  ,םוקי תובידנ לע םיקידצ תיב ותיב לא ותוא
 ושפנ הבהאש תא כ'ג אצמ םשו ,רבח ול תונקל וא בר ול תושעל
 תדרל םיגלפומו םינוגה םידימלת ,הרות לש התמחלמב ליח ישנא
 ,הקוספ הכלהל רמוח לכ ראבלו ,הכלה לש יהקמועב ,הכרב קמעב םתא
 בקעיל והדימעיו ,הקינהל הצור הרפ קניל הצור לגעהש הממ רתוי
 :יכ םהל הארהו ,הקקוזמ םיתעבש ןררסכ ןירועיש םהל ןתיל ,הקוחל
 לע ,הקושתה בורו ןינעה בור יפל לכה ,הקוחר אלו איה םימשב אל

 : םידמחנה וירבד ןאכ דע "הקחתת הכלהה אובמ ישרש
 ינַאו
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 םיפירחה םידימלתה הלא דבלמ יכ | .וניבר ירבד לע .ףיפומ "נא
 שרדמ תיב תותלד לע םוי םי םש ודקש רשא םינונשהו

 הברה ןכ םנ וילא ואבו .ורהנ דוע ,ותרות ירבד תא אמצב תותשל
 ,ותרבחב םש גנעתהל בורקמו קוחרמ לארשי ילודגמ ןיסירת ילעב
 ךותבו יותמכח- רוקממ םיעבונה וילופלפ םעונמ תוחמש עבוש עובשלו <

 יולה רזעלא היומ רודה ראפ קהבומה - ה כ"ג היה עומשל םיאבה
 וניבר רפיס רשאכ) םידגמ םעונ רפס לעב דארגינרמ ק"דבאה ץיורוה-
 לעב ןואנהש ו ז"סקת לולא דייי םוימ םידגמ סעונ 'סל ותמכסהב ומצעב

 בולסרעי ק'קב הכלהב וינפל הפ ןוחתפ םימעפ המכ ול היה םידגמ םעוע-

 | :(םיקורב תקזחב לכ תא אצמו םש
 ליז שעביומ ;השמ ןרהא ה"ומ אדומלתד ארמ רידאה ןואגה ₪11
 ימיב דוע היהשכ ,הנידמהו סאי ק'קב וימי ףוסבו ןיטאנס קידבאה "=
 אוה םג היה אלסימערפ ק'קב  ריבגה ונתוח ןחלש לע ךומס וימולע
 הפמ עומשל ש"א בקעי תיבל בולפרעי ריעל םעפב םעפכ אבל לינה
 חמש אוה םג שיא בקעי וניברו 65 םייח םיקלא ירבד תוילגרמ קיפמ

 ותארקל

 עדוכ ,לדועכפד לרע כ"ז סעכיוט סשע ןכסל ס"וע .סלוגס לולע ןואנה 6
 ככ לכ לש ןנלו סיכוסנכ ב סיִס לכ לכס יכפ לע 3גסנל

 ססמ 0035 ותלע וסלדו ,ססיתופ5ש וי55 סיניכע ןיס לודס ילודנ לכו ,סלוגס

 ,סכופ לס סתעסכ ,סלוככו סכז סנוככ סכופס ססל גיפס "1 לוסו ,סקיפוקיפס
 ספרככ | וסינוסלכס יכלודגע דסלכ תופיקככו  םופילסכ ,סלסעכ יכ'כע  ומסכ

 כמלכ סופר לכ כס6 | ,סיכיכפמ לקיס "סלק םופעוס, תיוס דכככס ולפסע |

 -- :ופנכס ילכדכ גנועו כו ,ותלופ יטודק3 תולכפכ וכלכס וו + /ופליטפ

 רגיל .רככו ןיכ יפסיסק יכולג עזגפ רעסכ כלכ סיס סזס ןולגק סג הנה]

 יככמ רס ופויסכ ויפוכע יפינו כ"ז םייכס 5עכ םיקריס כלוי סיוע לולנס
 סל סשלכ ן> קקכ יכ ,ץל5 יכולנו סילודג ם3 סע ןוסיסס רסק3 93 סימע

 5" כסלוו קזיי6 קסל סיוע ססלופנס ףילסס לס ת3- 055 לע סריכגס
 סיוע ך5 .לעלו םודק דיקסס ןולנסכ דכנ סיסס 5נםיעעכפ קייק יריקינ)

 ןולגס לש וסינ סיק לוסו) לכסינערפ ק"קכ :נייכו ריכלס לינז לכי סיסי
 סלודג תס5 סנוסמ ונעע םפדכו ,3ו35  קיידדסס טלופפסכ ןסכ סייס ס"וע

 ,רזעס ןכ5 קכחכ :כ";ס ןסכ סייס וכינכ "וס 'ככ :*5 סכוגע ןודכ3 סכסלו =

 תופכד לע רקוש ותויסכו = ,(ויכ5 רנסעס תנופת כ"ג םפדכ ז"כ ןע'סכ ספו
 סלופס
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 . .הירבוג בר = יכ ותוארב ,ותבהא לדונ תע לכב ול האיהו ,ותארקל
 " | ,םיקומע םילופלפב אתיירואד אלופלפב וידחי ועשעתשהו ,אתיירואל
 .השע הככ ,אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאלו ,םיקסופהו ם שה תויגוסב
 = ךשמנו ,םש בולסרעי ריעב .םימיענב ודובכ ןכשמ תויהב ,םימיה לכ
 = ןיידע זא התיה רשא אווקלאז קיקב מ'רלו דיבאל וניבר לבקתנ ןמזה
 = ולובג ביחרהו ,םידומלב ץמוא ףיסוה םשו ,םירפוסו םימכה האלמ ריע
 ' "בובל ק'קב מירלו דיבאל לבקתנו זרלעתנו הלע םשמו ,םידימלתב

 : לילגהו

 < ליפכ סעפכ סעפכ פכפמ ליגל סיס ,סס 6לםימערפ ליעכ וינס יב סלותס
 | לענ "5 י"כסע  ןולגס סע 5פייכופד ילופפפכ סמ עעעסםסכ נו?סרע*
 | = ,טסייכולד לסקנ סנספס פותונעכ :קעיכ סילוטיקכ 93 16 יכעו ,נקעי פועוסי

 | לע גקעי תועוסי לעכ ןולנס נםי רנכ רטלכ סיניס תונכנ כ"ס5 סנט דע

 935 םעכיוט ס"כסמ ןולנס ע"5 עכנ 55 ז5 סג 3, ו35 ק"קנ ודוככ לסכ
 /סנ ן5 ספע סולכו ,סידומילכ ןח סש ליעסכ סולע םע לככ 3וכככ וילל
 . תועושי כעכ וכיככ ןכ ןייטסנקופ 381 ס"כסע ףילקס ןולגק לוסו םכוסעס טוק

 וס ,ססע יכפכ כיכקס ססקס רנד לכו ,דוט סמ לדנתכ רנכ רס5 גקעי

 = תועופי כ כולכ ז5 5: קםלכ ס"פקס תכפנ סגו ,ל'גס םעניוט ס"לסנ ןולנס

 . - = םקיכ 15 סנ | ,סלוסתל םעכיוט ס"כסע ןולגסל סלסנו ס"ו5 ע"ש לע גקעי
 | | ןילנד לע סנ תלוקנ ץע תל ליז עיכסע ןולגק תל ם"5 261 סיילסע
 3 - ניסס 5ייז לוקו ,ססילע וטפסע פליקס וכ ריגסלו ,סט ועסע סיספדנס
 ל 2 עייוס קנק: ס"לכ םופעופ ס"וסכ רלוכעכ ,ויכע סכוטס 'ס ריכ

 < דימ5 סלקת3ּ ופלופ לופ3 | עיפוס ל" םעניוט ס"לסע ןולגסס עדוג רבכו
 : ים קייקכ "רמו ר"365 לכקפכ ססעו  ,לילגסו ןיטלככ ק"קכ עיילו

 : < סילסל סיטופ לידגסו סלע סילפס ,סס 6סכס לע תכסכ 53 זלעו ,סכידמסו
 , רועלתס דונל טספסכ .יכ ,סנסנ ספיס ופלעו ,ןעיכלעלכ כל לכ3 סלותס ןלק

 0 רידככו ויכיכ : וירינכסו ןיככ ירי לעו  ,סש | סנידע3 ריעו ריע לכ3 סיקסופסו

 - .ףופלוס יכועו ,סלופס יספופ סס סלככ סנוק לסל  ,כוד לק5 לוד סילודנס
 "  סשעו ,קעד 6יסס ץכפס לכ ספלע וסתע דעו 159 סס סדוסי ילענ לפרסי
 < תנסכ תועונסס גס לסל ןיקס ןעזכ סכעע לס סנישינ םקנפנו סולנכ .סלע
 " ג"סלס ודכנ םעדקסנ סזע ס6כ) ,לסלשי םיכ לכ םפכ ןונפרמ ,ק'פמ כיייכת

 | קז גש 5 ולסכ לעו ,(סס ס"לכ תופעוס לפסל "1 םעכיוט סולס סיוע
 == .תעכו) ,יוופניס קיידכלס ל'ז פקלעעס שירס גייסכס .סילודגס ויכ3 יכנס סל יכ

 נסו
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 ואובב דימו ,הבישו הנקז דע םג םש ואסכ לע םימי ךיראהו ,ללגהו |

 בישה םגו ,הלודג הדיקשב םש לארשיב הרות ץיברה בובל רועל

 לכב ומש םסרפתנו ,הכלה וז 'ד רבד ותאמ םילאושה לכל ויתובושת | =

 דועו ,הלוגה ינב לכ לש ןברו .םינואנה ןואג אוהש לארשי תוצופת =

 רואל יג  איצוהל וחור תא 'ד ריעה זא יכ ,םיברה תא הכיח הבז
 ,ע'שה יקלח 'ר לע יבקעי תועושי. רקיהו דבכנה ורפס תא סו -
 וכלה זא ינמו ,ותמכחב תואלפ יאלפ ,ותרותב תואלפנ הארה וב רשא =

 ןויעה קמועב םיקסופבו דומלתב דמללו דומלל ,ותביתנ דואל יב
 ייורות-

 ,תורורב תורכס פ"ע ,הרוא ירעש םהלוחתפנ יכ .,הרות לש התמאל =

 דבכנה וופסב אצמנ םנ ,רשיהו תמאה ד'ע לכהו  ,תורוצנו תושדח |

 ,םיניוצמה ונמז ינואכל בישה רשא  ,תובחרו תולודנ  ,תובושת .הברה ּ

 דודיחבו ותפירח לדוגב ל'ז אוהו ,הכרב םתא תושעל ונממ ושקב רש ו
 ולכש 1

 גויסרסו = ,(ו'ככ םעכיוט לנייפ סנרס ס"ופ : נ"סלס וכ3 סש ופסכ לע :ב י

 ופסכ סוקפ תל ופלפ סעס ןק  ,נוסטודיז קיידכ5ס "לכ ספניומ 3קפ* סע |

 תיוס ינתכע םופיכס כ'ג 55 סיס יפרוס ינינו -- ,סס יס* ריעכ וילט |

 סלכ תופעות ת"וס ולפסכ רפוכפכ 5%: סעכיוט ס"כסע וניככ ןופנס סע |

 סקנטעס ם"לסנ) | ג"סרס ידידי רכנ סע סג כ"קלו | ,פ"כ ןפיס רי קכח

 : סס יסלי ק"קכ די35 וסויס3 כ"גס םעניוט

 ונ רס5 ע"סס יקנס 'ד לע סיילכ םופעופ פ"וס רנככס ולפס דכלע הנהו |

 וכב ןכפו כ לקלעעס םיילסנ | גיסכס רכנמ  תוכוסמ סככס כ"ג ןפ5

 סיטודס לוסו סלל יכרק ים כינ ונינכנ ספדכ ,ל"ז םעכיוט סולט ס"ונ נייפלפ

 ,55₪* .סולופס .לככ .ןולכ3 ולכקפנ רס5 ויפרפעו ף"ילס לעו םימפ כע .סוסגסו

 ינרקוו סט כיג ללקנו ,סלוסס .לכ'לע לנפכ רוכס וכיכמזב כ"ג וכנפמ ספרכ ןכו

 קיזייס קסלי סיוע ג"סרס ידידי ותכ ןכ ודככ תלע ם"לכס תופסוס סע ,"ס5ל |

 זקל יכ וכילכ ספו ,(סלוספל יל5 וסלט לוסו) טסעקפקוכ קי'דכסס" ו"לכ לוש =
 ,סככקס םעכמכו ,סרות ילסםנו יזר3 םוכופ5 כ"ג םולנכ םדוקס ךלד וככד קיפ =

 וכ5 .פיבס ןכו = ,סיכיעכ ןילוליק סס  ויקנד לכו ,סיספמ ססכעו ספט סלגע =
 סירקיס סילולנס ןפ | םנד טעעו יכ5) טעפ כיג סש םיסלככ תסלפכ וכיכ =

 ,סכופכ .דוע וכיכז 55 וכ6 רשפ | ,סכיני רפס לעו לסוזס לפס לע רכס לס |

 ,ם"ררפ3 סג ,סשע שלד סוכד יכ  ,תורתסנס לע כ"ג .ןידפ וכל םופגכס ןנ * %
 : סכועכ ןו>* ועסו ,טכרככ ריעפ 'יס* ורכז ןכלו  ,סולסכ 5לו סול םנככ |

 ותולכו



 יפוי תלילכ

 ףובח כיג וגיבר רבח הז דבלמו -- ,הכלהב םיטכח יניע ריאה ולכש
 .תועושי , םשב כ"ג ארקנו דמחנו רקי שוריפ אוהו הרותה לע : לודג

 9 -- :םישמוחה ךותב ונינמזב ספדנו "בקעי
 :דעו תיב יה ותיבו = ,רשועו ןוה ול .היהו ,בקעי תיב תא יד ךרביו

 "פיג ויה ויניעו .םימרב ותואישנ תא גהנ אוהו 4 ,םימכחל
 \יפיקתמ היהו ,םימתבו תמאב םש הלודגה הדעה יכרצ לכ לע תוחוקפ
 | לכב םג םירדפ שעיו = ,וניש אל וירבד ירחאו ,הוצמו  דיגנ | ,יאמדק
 | בומל ריעהו ,החורה התיהו .דפחו הקרצ השעמל  תודוגאהו תורובחה
 "ונכ ןכ תאו ונכ תא וייחב כ'ג תוארל וניבר הכז רועו ,החמשו הלהצ
 0 | אנה היה ודיחי ונב המה אלה ,הרותה ירידאו רודה יראפ כ'נ ויהש
 הריאה ץראה לכ רשא ןייטשנרוא באז יכדרמ ה"ומ רודה תפומ ףירחה
 = - ינואנל אוה םג בישה רשא תורקיה ויתובושתו 0 ותרות דובכמ
  ןכו ,ליז ןואגה ויבאל בקעי תונ עושי יסב תורזופמ כ'ג ואב ונמז ימכחו
 = אוה םג רשא ןייטשנרוא שריה יבצ ה"ומ ל ןואגה .ברה .אוה ונב
 = ךומלתב . ליה שעיו ומעפל 'ר . חור לחה רבכ  ,וימולע ימיב ונדועב
 [  ,יתורצקו תוכורא תובושת בישה םגו ,םיאלפנ םישודח שדיחו :םיקסיפבו
 , ויתובושתמ תצקו .,ל"ז םינואגה ויבא יבאו ויבא בל תחמשל .תורקי דאמ
 [  םינוש תומוקמב בקעי: תועושי רפסב תורזופמ כ'ג ואב וימולע ימימ
 לנאל ךפהנ ,ותנקז תעל םלואו .חמש ךא היהו ,תואור לז ןואגה יניעו
 ו תועושי תודח ,וכל ןוששו וניע דמחמ ונממ לטינ יכ ,ותחמש
 < הענפ רודה תונועב יכ ,לינה ןייטשנרוא זימרהמ ןואגה ודיחי ונב אוה
 י . ₪" רט זי קישע 'ו םויב וימי ימדב ומלועל ךלהו רטפנו ןידה תדמ וב

 .לארשי תדע להק לכ שפנו לז ןואגה ויבא שפנ 7 ,קיפל ו'צ
 [ ןימשכרוא ץ'רהמ ןואנה ונב ןב םע ליז וניבר םחנו ,םש -
 7 מ םיתנש דוע ל"נה ןואגה ונב תומ ירחא | בקעי יחיו -- ,לינה
 , שדוחב א"כ םויב וימע לא ףסאיו עוגיו ותיב לא וציו .םישדח העשתו

 | . .טפש אוהו :הלוגה ינב לכ שפנ ןובארל ,קיפל טיצקת בא םחנמ
 2 -- :הנש םישלשו שמח םש בובלב לארשי =

 ! ווכרל דוככ וקלח םש בובלב ןרושי תדע להק יגיהנמו ישארו .כ
 וצו אלו ,ותומ רחאל םג ,ל'צז בקעי תועושי לעב ןואגה

 "ברה תא זא ורחב קר ,םש ואסכ לע וירחא תבשל רחא ד"בא לבקל
 .ץימו מ"מ רככ היה רשא גרעבנילע ןתנ החמש היומ :קהבומה ןואגה

 |( 2 ליחכ
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 גנק יבוי .תלולכ /

 םוקמב כ"ג האלהו זאמ שמשמו דמוע  תויהל ,םש בובלב ל"חב

 םש הארוהה אסכ לע בשי הדעו להק ךותבו ,םש הלשממה לצא בר

 הזח ןואגה ברה םג הנהו ,עדונכ ד"בא רותב אלו דיב שאר רותב

 הירא היומ לודגה ברה ויבא ,הלעמהו סחיה עזגמו רודה ילודגמ היה

 שטקאל ק'רבאה שריה יבצ ה'ומ קהבומה ןואגה ברה לש ונב היה %

 ןואגהל רכנו ןינ היהו ,םישה לע תוכלה ישודח יבצ תדמח יס לעב

 לעב וניבר לש ונתח) אקארק ק"דבאה ביל הירא ה"ומ הלוגה רואמ

 ןואגהל קהבומ דימלתו הילע ינבמ דח היה וימולע ימיבו ,(ל'ז שיבה

 דועו ,ארקי "יל גילפ וברו ,ןשחה .תוצק 'פ לעב ןהכה ביל הירא היומ

 ןואגה םע תוָש יבתכמ תופילח ול זריה ז"'פקת תנשב ובר ייחב
 שארמ ד'וי קלח םירפא תיב תיושב ראובמכ :רארבמ תוילגרמ ז"ארהמ

 הבהאב םש ול בישה זיארזרמ ןואגהו ,דיע ןמיס ףוס דע 'ע ןמיס

 וילופלפב ובלב החמש ןתנ ל"נה ןתנ החמש הייומ ברה יכו בתכו ,דובכבו <>

 תמאב הרומ :יהיש וב אוה חטבומ יכו  ,הרקי שפנמ םיעבונה .םירקיה

 נ"שרהמ ברה לבקתנ ןמזה ךשמבו .ש'עי "הרות לש תדכ קדצנו

 לקש ץ'קת תנשב םש ואסכ לע ותבשבו ,קסיצשאמ קיקב ריבאל

 ל"צז רפוס ם"רהמ ןואגה ונתוחמ םע ת"וש יבתכמ ייע םשמ ירטו |

 א'ח רזעה ןבא קלח רפוס םתח תיושב ראוכמכ ,גרובסערפ ק"דבאה =

 ,לודג דובכבו הבהאב םש ול בישה ל'ז םימרהמ  ןואגהו ,ד* ןמיס

 ,ל"נה .סימרהמ ןואגה ינתוחמ םע םעפה דוע ירטו לקש ב"צקת תנשבו

 ת"ושב ראובמכ וליצז בקעי תועושי לעב וניבר בובלמ ןואנה םע םגו = >>

 םשמ לבקתנ בושו ,שעי טיל ןמיסבו חיל ןמיסב םש רפוס םתח 0

 הדעה שארב םש כ'ג רומעל הלעתנו הלעו ,בובל ק'קב ץימלו מ'מל =

 ספדנ וירת תנשבו ,בובל יתבר ריעב תונברה תא = גיהנהלו .הלודנה

 ןמיסב "ררה ץע ירפי תוש סרטנוקב גורתא ינידב תחא הבושת ונממ

 תודגאו תוכלה ישודחמ לודג ץבוק םיבותכב ונממ ראשנ דועו םש יה

 ןמינב היומ ברה היה ונבו ,הכ דע סופדב ואב אלו ,בוחל תיושו = =

 בובלב תונברה לועב ומע אשנ רשא ץיוועשטקאב קידבאה גרעבנילע = = =

 וילע תמ ושפנ ןובאדל יכ .ותחמש הברע ,ותנקז תעל םלואו ,םש

 ולשרתנ זא ינמו וימי ימדב ומלועל רטפנו ,ל"נה ןמינב ה"ומ ברה וגב

 תאשל דוע לוכי היה אלו לינה נ"שרהמ נ"הרה ןקז ותוא לש וידי .

 יבהוא ולדתשהו .ומק ןכ לע ,אושנ האלנ יב  ,תונברה לועב ודבל = =
 יבורקו | 20

% % 

> 



 - - == שם - תלילכ

 4 ןהאזניטאנ יולה לואש ףסוי היומ םסרופמה ןואוגה ברה יבורקו
 < רומל הצרתנש דע לינה ג"זערהמ גיהרה םע רבד רשפב וסנכנו םש
 4 רשע ןהאזניטאנ יולה ש"ירהמ גיהרהל ולש תואישנה תא הפי ןיעב
 = לבקתנו והשענ ןכו ,םהינש תבוטל 'יהיש םהיניב ונתוהש םינפוא
 | נישרהמ ברה םוקמ לע םש בובלב ברל ןהאזניטאנ ש"יוהמ ג"הרה
 0 םש הדעה ?עחכמו ישארו ,תונברה לוע ל קרפ רשא ירחא לינה
 [ הקל אל אוהו ,עדונכ ידיבא, ראות םנ ש"ירהמ ברהל ונתנו ופיסוה
 "חמש ךא .היהו ,ותיבב רשיעו ןוה ול היה יכ םש להקה רצואמ סרפ
 ! -ןואגה וניקז וימח לש אסכ םוקמ לע תבשל הכזו ודיב וצפח חילצה יכ
 | לש ותב תב התיה לידא תרמ הריבגה ותשא רשא ערדונ רבכ יכ ול"ז
 -- יז ,(בקעי תועושי לעב וניבר יבא) ל'צז זימרהמ לבוקמה ןואגה

 3 :(2 ליצז זימרהמ ןואגה תודלותב הלעמל אבומכ בובל
 הגהו

- 

2 

 = ת"ןע לודס תפוע לודנס ןולנס וסינ כי'נ לנקתכ וכ :3ולקו ןעז ותואבו (3 -

 3 = ,םילגסו קלרק קיקב רייכל ברל בוכלנ סגכוטיפ לייגס כ5ז יכרקנ

 = ,לסלכלוול לקללקמ ליז םכזייע םיכעב סיוע נ"קכס תעישכ ילסל סז סיסו

 = ספלופעס ןולנקנ לדגל  רדכעפ ס"וע ג"סכס ספ ועוקעכ ככל ז5 סכעפכו

 . | מ סלס רנכ יכ ,ול ססלע 55 וספנ ןונ6דל ך6 ,סייסללכז לדככ לולס ס"וע
 : . ייל 595 ופוככל :סייקתכ לסלכ .סינ> םדוס כסלו דלע סכ שת סיסו וילק

 | לכנע ןינו  ,ק'פ5 זייטכס ןטק סילופ ןטוט סויכ ועלוע) ךכסו לטפכ ספד
 | 'זייכס חנסנו ,ד":6 בכ סוקפכ ספר סנכ לכיר ינ סיכנרס 15 ודעע לככנמ

 .- 65 .ןללקו | סנשוי5 סכטעס ליזססכ וקענו וכעכו ספד לסקס יפוכ5 וללועסס
 = תוננלס 6סכ לע תנסל לננוטיפ לי זיפקסנ  ןולגס םל סנס לם ספירקכ
 < יפנפכו  יפיטע ןכו | ,סז נר לוזעכ יכיעמ .ססל תויס) יכנע  וסקנו ,ספ
 2 .ספכ ווטכסס סיטודק סלכ קדעס לכ יכ | ,ליינס ןולגס) סינתכנ .סזיפ זמ
 לע ספ תנטכ ,סלטעסו קזכס סת"* וכ יכ | ,םוכככס .כתככ וסכטעל רסל 3

 8 סיחע | לודנס וכיככ ג"סנכשכ ןולגס ססו יפםיסק יכולג  ויתונל לסכ

 לי ןולגס ויקה ינל לסכ לעו ,כ' לולס סףע ןולנס וכנו ליז
 יטעס ז5 ויכע לנק זיפכסע ןולנס | סכסו | כז סיוכס 6ישכ לדכ5 קסני
 7 = הג ירימ לככ רפע כוקק רנדס סיסו  ,סינוס סיכפולו סילכת פ"ע תסזס

 - | שש וכ וינולקו ויכסול תפקנו תכנפסל יכ ,ופעדע גשו כזס סולספ ךס

 -רלסכו ./ותדלוע כיע ם5 כוזעפ קנכ 55 סנו ,ססע ותדיקפ ץמע :םק סיס
 בוב

7 

= 1 

₪ 
 יי
0 

1 



 דנק יפוי א תלילכ -

 ,תב אלו ןב אל וירחא חינה אל ליז יולה שיירהמ ןואגה כרה דנהו -
 רפסה דכלמו ,םידבכנו םיבר םירפס .וירחא חינה הז דננ לבא 1

 הלוגה רואמ ןואגה וסיג םע דחיב רבח רשא םירפס ראשו םיה ישרפמ
 לע לואש די רפס ודבל כ'ג רבח ,ליצז אגנוטיא ל"גס .באז .םבירהמ
 ומכו ,א"ירת תנשב רואל איצוה רשא ,האלהו םירדנ יהמ ר"י ע"ש

 תיוש םיללוכ תורודהמ 'ה אוהו בישמו לאוש ורפס כ'ג ונממ םפדנ ןכ =
 דועו ,הרותה לע תורודהמ 'ב לואש ירבד רפס םגו .עישה יקלח יחמ <

 ןע תודנא לע לואש ירבד רפסו ,תושרד לע לואש ירבד רפס
 תרות רפסו ,העבש תלחנ רפס לע העבשל קלח רפסו :,בקעי <

 ,ר"וי עיש לע תעד ףסיי יפו ,ל'ז א"מרהל תאטח תרות 'ס לע השמ
 ,םינטק םירפס הזיא ול דועו  ,ע"שה יקלח 'ד לע תוהגה ישוחחו
 די ורפפ תא הרושתל ליז ברה זא יל חלש רשאכ איירת תנשבו) =

 לואש

 ןולנ ילס גכד ייספנ סנו ,סדקעכ סדוכעס לכעו סכותס לע דעוע סש 3333 =

 ,ויפוכס ו5 ופפע סלטנ :ק"פ5 ג"ככפ זועס םדוסכ יג ק"סע 'ו סוי5 "זז
 לכ ו ודפסיו ,סלע) לם סכיסי3 םקנתכ רַסל תעכ סיס סנש סיסס ןנכ יכ | <
 ןוכל סקלכ יכ עדוכ לטל סוקע .ליעו ליע לככ סנו ,סעש 31353 ליעס ילודנ =

 לפרסי ככ .סכככ יכ לע ,סיכולעפ דפסעו יככ3  ,סידוסיל לודג 336  ,סיק5פס

 ןולנס ככס 556 וילועכ יניכ דעכ .סזס ןולנס .סנסו ./(* סיכדלו 25 קיפעס =
 ףילפס ו

 לגנוטיס ז"ערסע ןוסנהו ,וכפכידמכ לסרשי רג ככ יכ  ,ונריעכ ספ סג ןזוס עמשמלו (*

 םועע רודס ןופג ונפלע תקלנ 'כ לע ,דסמ וכמפכ סכ0ד | ,וככיסו .עונ ל"פז

 ז6 יפיטעפ רסס דפססס ךוסכ ופופ יפדפסת יכל םורירעכו = ,ןרפכ דעועו רדנ רדונ ,ןרסק לכ

 רעליכעעד כקעי סשע ק"ומ רודה םפוע ףירסכ ןולגת כרס לודנה יס5 וס וינפכ סכספ <

 ןכ ופויסכ ויני יעדכ רעפנו וסכועכ כס וטעט הצקס רס6 ,6קלרק ק"ק ספד רד"3סר "נז

 לכטיכ יכ ,הפ ללרעי סדע לסק לכ ופול וככיו ,ק"פל ג"כרפ 25 סחנמ 'כ סויכ סינש ד"ע)

 דע ופליקכו ופפירסכ ןעזק ספועכ סיס רככ ויעולע יעיכ וכדועכ לוקו ,םתרספס םרטע

 קרופ ןיכרק לוקו ,וסועכ ריעכ וירסל סיכת ללו  ,ופדע לתקל םרפפס 5 סיסו = ,לילפסל |

 "םעדס יעיע, ומש יסרוקכ רקיו דעתכ רוכס וכעמ שפדכ רככו ,סכנש סירטע ךרעכ לסרסיכ

 ןטכז לסיפוקי ס"וע רלופמס ןסרדס ןונטקו ףירסה כרס ידידי ורוככ וככ רוסל פילוס רסס .

 תרופ *קודס סכרת דוע רפשנ קז דכלעו ,ק"פל ו"כרס סכעכ כוככ סופדכ י"ג; רעליכעעד

 קרועו ,יקכו ףירחקת דרק ס"ס ינשטת וככ די םסס סיכופככ קעסו | ,סודנסכו .םוככקכ וכעע

 ,סיכרס פוכזכ .סלוע רו65 ספילוסכ וקכזי 'ד ,י"כ רעליכעער 'יכ0 ססכפ "וע ,קרוי סוק סג

 : סינייעעס 35 ריעסלו
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 = תורמא :רפסו יש תהנמ רפס כ"ג זא ומע ףריצ םירדנ 'לה לע לואש
 "תסנכה תיכב י"רתו מ"רת תנשב שרד רשא תושרדה ללוכ תורוהט
 םויב םש בובלב ליז ברד "שפנ חנו ,(רשיה רוא םשב ארקנה ולש

 5 :קיפל ה"לרת ןושאר רדא זיכ
 ןואנה ברה םש בובלב ומוקמב = לנקתנ ותויטפ ירחאו .ג

 ש"א באז םירהמ ןואנהב ןייטשנרוא שריה 5 ה ומ לודגה
 יקב מ רו ד"בא היה רשא ליצז בקעי תועושי לעב לודנה וניבר ןב
 הרזחוה יכ  םזרוארב םש  ריעה ינב תחמש ברתו ,לילגהו םש בובל
 'תודוא ליעל ונרכז רבכו ,שיא בקעי תיבל תונברה תרטע הרטעה
 ריעצ ונדוע אוהו ,ליז ןואגה וניקז ייח ימיב דוע יכ ש"א ץירהמ ןואנה
 ,םירה רקועו יניסל ,םירעשב ערונ היהו ,םימכחל בא היה רבכ ל
 תומוקמב בקעי תועושי 'סב תואכו תוספדנ תורקיה ויתובושתמ תצקו
 .תועושי ירפס תא איבהל וחור תא 'ד ריעה ב כרת תנשבו ,םירזיפמ

 [ כ :

 | לע םיע קיי כ"ספו ,כונ5 קידנפכ ל": גוטפלסוכ ץכיס ילספכ ס"וע ףילסס
 69 ןוכספס ועוי דע ודועעו | ,ליז כקע* תועוסי לעכ | וכינכ ןופגק ודוד רי
 .וכסועכו ןוסכ 'ד .וככנ יכ  ,סעולע סקות לס סלכתכע .סכסנ 5לו לנסכ םעתםס

 [  קלופ לירגתכ ולפס לכו ועסי לכ 'יס ויעי לכו ,ססוקכ סותפ "הק ותיכו
 = סילפס ל5סו סיס יטכפפ וכפס דנלע יכ  סינפכ | ונלכז רנכו  ,סכידלסלו

 != וטפפפנו ליז יונס לופס ףסוי "וע נ"סלס וכינ סע רסינ כנס לש5 סילקי

 | ועס יפכוקנ | רנכנו לקי רפס ועלע ינפב כ"ג לנס ,כלרסי  תונופס לכב
 = םנטכ דוע כולל ולינוס לסל ע"סס יקנק 'ד לע פיוס לוסו יייכדכע כעל,
 5- סנו ,םודנלו קוככס יסודקע לודג ץכוק כיג- וילכסל כלסנ דוע סכולו ,"ילת
 | ילספ ,סינוקקלו סיקוסכ5 ססעעלו סכלסכ ל"ז ןולגס ליפס לם נוכל פ"וס
 . = םופדנ ופ3 סלו סינוחכ3 וכפסנ סמנו | ,ליכס לכרכפ רפלע ורפס תשפדס

 ו 559סי ץכ5 ינסות תנוטפ םוסוקפ ויכיע כינ ויס סז דנלעו ,סכ דע
 שד עני םועיגי סעכו * ,ךיירטפע ללוכד ץכלס סיטכ םויסל לע סקוק וסע
 = ?"נסל .ת5 לכלכל .סכידעס לכנ | סעולתס ףסכ ודי לע ץיקנ תויסכ הז לודנ
 ןיכססו .ןיכנ ול .םויסל כ'ג ליז ןולגס סכז .סכסו  ,עוריכ ינלס ץכלכ .סינסויס
 5 21 סנס בכס לוכנס וכ: ססללנו ,םונכ םלסו סיגנ ססלס ויקקפ םינס יכ ןננל

 " ספפסמ וכענ .רכדכ רסס | ,וייכ .סנכוטיפ ל"גס | ןכסל .קחלי .סייופ  רןדכ .רלפ

 >> :ונכפלע ףוסכ  סיכפכ
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 הנק יפוי תלילכ

 ת"וש המכ ולשמ ךפונ ףיסוהו יסופדה תיבל תינש וניקז רממ בקעי =
 ,םירורב םלכו םיבוהא םלכ יכ  הזחי םיניע רוהט לכו ,םירקי םישודחו
 יכ ,אטילד קסירב ק"קב ותרות רואב עיפוה האלהו ה"כרת תנשמו
 האוודפ מ"ירהמ םש ר"באה ןואגה םוקמ תואלמל סש ד"באל לבקתנ
 הבושת בישהלו .לארשיב הישות ץיפהל בלו ןיע ןתנ םש םנו ליז
 ךותב ללכה ךווצל תובוט תונקת םש ןקת םגו ,לאוש רשא לכל
 ץפק םואתפ ךא ,םינש עשת ךרעל םש ואסכ לע בשיו יהדעו להק
 אלו ןעיצילאנ ינברמ אוה יכ :הרמאב ,םש הלשממה לש הזגור וילע
 רמוא הרזנ כ'ע ,םצרא ידילימ ונניא רשא שיא םש לושמי יכ תואי
 בוזעלו ואסכמ תדרל חרכוה הז רוכעבו ,ותדלומ ץרא לא בושיו ךלי יב
 ואוב דע עוסנו ךולה םשמ עסיו ,הנומה לכ תאו קסירב  ריעה תא
 ,אשיר ק ישנא ריעה ישנאו ,בובלל אב אוה ,(ג ותדלומ ריע הבובל

 וחלש

 קסיר3 ריעע | ,ןייטפכרופ םליס י35 סיוע ןולגכ וכדיד' 15 3וש3 הנהו

 ועע ונעסעפסס 5קללק ספ וככיע ךלד לנעו ,5ו35 ותדלוע ליעכ
 סקפסעד יליע לכ זלע כ ןעיו ,עוסעסו גנוע וכעכסו 5פיילופד ילופלפכ סקס

 תקכיפו ונוגע יכיכעכ ןכו ,ןיסוהיקו ץיטיג יכיככ3 ספד 037  ףכיד "33 מ =
 קםירנ3 .דוע סנומ ופויסכ סג | לימס נייסכס יכפכ וכללס לכס ,סעודכו .ןלינמ

 ספשסכ ססענכו סכלסל תקפסע סנוסת סעפ3 סעפכ וככ גיסס ל"ז סוסו וסמ
 ונסעס ךכ לע  ,קלשםי 5לנסנו קועע לופכפכ סקופ לש  תדכ ,3

 ,וככיפ רך סזס -ג"סרס רכע יכ | ,וכימפ5 יר סכקס רס6ע ןוס לכ לפכ 0

 תוכיספ | סיכפ וינפ לפופ ויז סעונ) סג סוקעס עכוס עונשכ לכוכ ןעעמ
 כ"ג יססעס ןכ ז5 ועע יכנר ירעו ,פ"5פ ועע עסעפססנו ,םוריגסע סינפו

 ול:ע לש6 סיקוכיוסו סילופפפס לכע ינכיכזס רכזס יכ ,סלפנס וכולכז קכ לע" =

 קידכלס .ל"ז תויס םכיס יב5 ס"וע | ג"סכס יספנ דירי ץנו יכיכ יפלוס יב

 ויסכיּכ לכל, ולפסנו "ןיקסמ פ"וש, ולפסנ םסופדכ ול> לשם6 לוק

 יכ :יכס ןולגס 55 לעלו ,ט"לפ תכס3 דוע כולל ןסלי סעסו ,סינוש םועוק3
 תיכע סתפכ3 ךיע יפ סעפ קכ יעסע וספדכ רש5: סיככדס ןפוס סלכ פוס

 יס יכ כ"ג יל ריגסו | ,סכ דע וכל רפל .פ5 ויכיעכ וכטוס רשללו  ,םופדס

 וכדיר* = יכיעכ ןס לע לש6 | ,יכס "ן"ס יכנד, | םלטכוקס סג ויכיע ספכעל
 ודוגע ולפס ףופ3 וסיפדסו  כימז דלכנע לגולק ם"לסע סלונס לוע .ןופנפ
 כ"קפ סג סכסו --- ,תולולכו פוסדס פולופע םולעק וכ 05 לוק סנו ,סדונע

 וס 3



 א 4

 שנו !ןהא םוק ,רמאל זםינונחת רפס םע  תונברה בתכ וילא וחלש
 3 כאל ונל תייהו ,ונריעב דובכ ןוכשל ,ונילא אנ אבו ,ונילע ךינפ רוא
 "ורהטיו ,םיניעל ונל תייהו ,ונב לושמת התאו ,האנ ךל יכ ,ןורטפלו
 = הבל ,רמאל םתרע ברקמ םידבכנו םירקי םישנא דוע ול חולש ופיסויו

 0 .- ונתא

 ו-1 יפוי  תלילכ
' : 6 % 
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 = תיומ לכסכנ םופילק כ"ג ועפ ותל יג סיס סע 3ו353 ולסכ לע ותכמב

 : 5 'ספלסו ר"עלס םכש ףופע ךפ | ,לכידל סיענונס סילכדכ סינוס סיכינעכו
 - וסכ כספו זוע לסמ כוכס לע סיס 16 יננ יכ ,סינסכפ3 ופיכטסל דוע יתילל

 לעו פלס כע סלסכ לש5 ויכס תטסע תוטנס לדקכ לוככ כ'נ סיס סינועפכו
 8 :ףופטל - יפככ יקוטכ קל | ,ופיככ כםוי סיס לכ ןיקס יניכו (2"5 סזסס

 מפ 'ס סויכ יל5 גפכ לש וכפכעכ וענַעַּב 5"ז ןולגס יכעידוס תפזכו 5

 ₪ ר"ע ז5 יתנסס כספ יתכוטפ ודיכ יתסלס ליסס תעכ יכ ןק"פכ ר"ערת
 " לט תועודק םוקת לטככ ןוקקפ ןעזכ לסקס יכוט דיכ סכ םי .ס5 יתנלסכ
 | ₪ וכו | ןוכפכ ודעע סיכט :ן"קע לפוי | סז לכד םעדקע לסל סנגס יריסי

 ה סיפכס סתולודלו סנלעכ תוכקפ ספ וכקפו ,יסילוקק סעכסי ספכ סנלעכ סרדמס
 = תי "תקזס סנ ססע לוטיכו | ,לכס לטנ5 לסקס ינוט סילול סתעו = ,ססילקל

 ייכעס ונ לסל לודנ סלטנוק ז"ע יסככמ יכלו ,ססיתונלע וכסכ לסל םלדעס

 ;ותככ 3 לוסו) ,לטככ לסקס ינוט ריכ סכ יסד סיקסופו םייט פייע סכירכ

 16 יסמלסו (ןכופדס תיגכ ככקכ 'ד .םונר3 לני לסל "ןייק תלות ם"ום ירפסכ

 5 גיפס זיעו ,ו3 ןייעכ | 5'ז םייפ ןייכסנ ןולגס ידידי ריכ  ליכס סלטנוקס תפס

 יכסס .לנרס רקינכ ךל ,סדקפכ סיננעטע סוסעלו ןייעכ ודיכ דוע ןיפ יכ יל
 9 .כינ קיתעסכ יפרננל ,סינ*עכס ויתוכטל יכע סינינס כסלכו .,סכירכ יפמ

 לג כענינעער ןיימכסע יוכו .ניסכס ידידי דוככ5, :כ"זו יכל ןוקמלס סז ונתכע

 סע סדועפ יע םותסכ םפרפנ ספ כפוי יכל סנס ,סייע* לקפרק קייקד 0

 / ביסס יתסעסעסס ללו יתפמ .סנסו ,י"; ס"תכעע כתכנ יכל סלסכו ,ןפכס

 :ןולסמ סלפע ,יתכסל כסלכ סיכעטע תוסעלו כיטסכ ידיכ ןיפ יכ ל ופ
 . לונע למלד טוספ ןידס סלולו ,םעכ ןייעכ דוע לכול לכ יכ פלפעו ,סירפס
 | לכככ סכעט יכספ 55 תועקרקנ סגד ,)טנל לסקס ינוט די ןיפ סזכ ככ
 ספ 'ס ןנסתלו '5 .סוי סויס ,דלפ יפכלקו ,סיקסופנו םיסכ רלוכעכו ,סיככ

 יןייטסכלול םכיס ינ5 ,סכס וכלעכ ורנכנוו ורידי = יככסו :ק"פכ  דינכת כל

 עכ = ,קייפכ סייעכפ ןסיכ 'פ  סויכ | ליז ןולג יפס גכד 'יםפכ סנו  .ליכע

 | :סז3 ידו  ,סיכפכ
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 = יפוי תלילכ

 בישהל לוכי היה אל אוהו ,םוי םוי ויקא םרבדכ יהיו ,ףל ונבטהו ונתאל
 אשיר קיקב ד"באל לודג דובכב לבקתנו ,םתא -ךליו םקיו" ,םקיר .םהינפ
 תנש עצמא רע ג'לרת תנש עצמאמ םיטי םיתנשכ םש בשיו .(לילגהו

 בובלב ןהַאזניטאנ יולה ש"רהמ ג'הרה רטפנ איהה הנשב יב ,הילהת =
 ריעמ ש"א ץירהמ ןואגה תא  ,היגיהנמו ריעה ישאר .ןארק 181 .םש
 ןואגה ויבא יבא  אסכ לע םש תבשלו ,הבובל סהילא אבל 6

 התאי ולו -םינב ינבל םינקז תרטעו ,הרותה רש בקעי תועושי" לעב | =
 ףוסכנ יכ .םתשקב תא אלמו ,םתאירק לוקל חמש אוהו ,הרטעהו רזנה
 הרשע שלש ךרעל םש  בובלב ואסב לע בשיו ,ותדלומ ריעל 0
 לפלפו הברה שדיח םגו .הנובתבו המכחב ותדע להק תא  להגיו ₪9

 ,תובושתו תולאשב ,תוביתנ ריאהו ,םיקסופהו ס"שה "תויגומב* הברה
 םויב .הלעמ לש הבישיב שקבתנו ,השעמלו הכלהל  םיענונה 53
 -- :םש בובלב שפנ יחונ ויתובא םע בכשיו ,ק'פל ח'מרת ןסינ מ"

 החיז רבכ ןייטשנרוא ץירהמ ןואגה לש ושמש העקש אלש 'ךו '\
 ןרהא קחצי היומ רודה ראפ לודגה ןואנה ברה לש ושמש

 ,וימולע ימיב .ותויהב דוע רשא ,השודקה ץרא אישנ וירנ .אננומיא %9₪
 ואבו וספדנ רשא ,םימיענהו םירקיה וישודחב ,םימעממ ונל איבה רבב |

 ,הלעתנו הלעו ,ל"צז זימרהמ ןואגה ויבאמ "יכררמ רמאמ+ תיוש רפסב
 אק לבא ,לילנהו אלסימערפ קיקב ד"באל לבקתנו .הלודגבו :הרותב

 ר'באל ,ותראפת דוהב לבקתנ התע ןהו ,ותדלומ ריע תא בוזעל הצר = =
 לע ,ל'ז שיא ץ רהמ גיהרה .תומ ירחא לילגהו בובל .ק"קב \ טיל

 באז םירהמ ןואגה ויבא דצמ ליז םינואגה ויתובא לש אסכ םוקמ
 אוהש ,יכדרמ רמאמ ת"ושו םיה ישרפמ 'ס לעב לייצז אגנוטיא "ולה =

 ק'קב מירו ד"באה ןושארה באז םירהמ לבוקמה ןואגה לש ותב ןב היה
 היומ לארשי לש ןרואמ לודגה ןואגהל דכנו ןינ םגו ,לילגהו 'בובל
 לילגהו בובל ק"קב מירו דיבא ביג היהש ליז אגניטיא יולה. ביל הדוהי

 ברה תב םירמ תרמ הריבגה ומא דצמו) ,בושטראי ק"קב דובכ ותחונמו <
 תואובת לעב וניבר ןיאגהל דכנ אוה ל"ז סומינולק בקעי היומ ריבגח =

 ד"בא וימי ףוסב היהש אקארקמ רזעלא ה"ומ .לבוקמח ןואגהלו ליז רוש
 ,(ב"בות םילשורי שדוקה ריעב דובכ ותחונמו םדרטשמא ק"קב מ"רו

 יולה תיבל םש  בובלד תונבוה תרטע ,הרטעה הרזח הז ונינמזבו
 אגנוטיא 0%

 ל



 | יפו תלילכ 0

 0 שנ - אגנוטיא ןרהא קחצי ה"ומ ג'הרה אוה אלה אגנוטיא
 " והרטעת ןוצר הנצכו ,והרצנת 'ד התא  ,םילולה שדוק ירפ ,םיולה
 ימיענ םייחו .ןנערו ןשד הבוט הבישב בוני דועו ,והעיבשת םימי ךרואו

 | : ר"יכא ,םימותו םירואל ןהכה דומע דע

448 - 
<< -% 

 ; 2 . . אילפה רשא ,בוטה לאהל הידוהו חבשהו ,האבל וניצרש המ והוו
 | ואל איצוהלו ,בוט יכב רומנלו לחהל  יתרזעב היהו ,ידמע ודסח
 יארתב ינואנ תודלות ללוכה ,ייפוו תולילב , ירפסמ ןושאר קלח
 ה"יאו  ,הרטועמה בובל ק"קב ,הרותה לנד ומירהו ,סנל ודמע רשא
 ירפסמ ינש קלח םג בורק ןמזב רואל איצוהל ידי ףפונא דָוע
 שא ץרא ינואנ ראש תודלותב כ"ג ןוזח יתיברה וב רשא הז
 .  נכשאו ןץילופ תוצראב ריעו ריע לכב לארשיב הרות וציברה
 "  רמאמ םע הזה רפסה רעשב םימושו ואב רבכ רשא יפכ
 = | רניבר ןואנה תודלות כ"ג םהילע .יתפסוהו .ופופסב יתוצרא עברא,
 = תורעה םע לכהו. ,עשוהי ינפ ת"ושו המלש ינינמ לעב ל"ז ףירח עשוהי

 - תיבל הנושאר יתאבה הז קלחו ,ילע הבוטה 'ד דיכ ,תורקי

 .קיפל בובל קיקר ד"בא םיניוצמה םינואגה רובכ ןעמל

.-- 
+ 
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 גנכ יפוי תלילכ

 םוקמב כ"ג האלהו זאמ שמשמו דמוע תויהל ,םש בובלב ל"חב
 םש הארוהה אסכ לע בשי הדעו להק ךותבו ,םש הלשממה לצא בר
 הזה ןואגה ברה םג הנהו ,עדונכ ד"בא רותב אלו דיב שאר רותב
 הירא היומ לודגה ברה ויבא ,הלעמהו סחיה עזגמו רודה ילודגמ היה
 שטקאל ק"דבאה שריה יבצ ה"ומ קהבומה ןואגה ברה לש ונב היה ביל
 ןואגהל דכנו ןינ היהו ,םישה לע תוכלה ישודח יבצ תדמח יס לעב
 לעב וניבר לש ונתח) אקארק ק"דבאה ביל הירא ה"ומ הלוגה רואמ
 ןואגהל קהבומ דימלתו הילע ינכמ דח היה וימולע ימיבו ,(ל"ז שיבה
 דועו ,ארקי "יל גילפ וברו ,ןשחה תוצק 'פ לעב ןהכה ביל הירא ה"ומ
 ןואגה םע תיוש יבתכמ תופילח ול זריה ז"'סקת תנשב ובר ייחב
 שארמ ד'וי קלח םירפא תיב תיושב ראובמכ :דארבמ תוילגרמ ז"'ארהמ
 הכהאב םש ול בישה זיארזדמ ןואגהו ,דיע ןמיס ףוס דע 'ע ןמיס
 וילופלפב ובלב החמש ןתנ לנה ןתנ החמש הייומ ברה יב בתכו ,דובכבו
 תמאב הרומ ייהיש וב אוה חטבומ יכו !הרקי שפנמ םיעבונה םירקיה

 נ'שרהמ ברה לבקתנ ןמזה ךשמבו .ש"עי הרות לש תדכ קדצנו
 לקש ץ'קת תנשב םש ואסכ לע ותבשבו ,קסיצשאמ קייקב דיבאל
 ל"צז רפוס ם"רהמ .ןואגה ונתוחמ םע .ת"וש יבתכמ ייע םשמ "ירטו
 א'ה רזעה ןבא קלח רפוס םתח תי'ושב ראובמכ ,גרובסערפ ק"דבאה
 ,לודג דובכבו הבהאב םש ול בישה ל'ז ם"מרהמ ןואגהו .,ד* ןמיס
 ,ל"נה ם"מרהמ ןואגה ינתוחמ םע םעפה דוע ירטו לקש ב"צקת תנשבו
 ת"ושב ראובמכ ,לייצז בקעי תועושי לעב וניבר בובלמ ןואנה םע םנו
 םשמ לבקתנ בושו ,ש עי ט"ל ןמיסבו חיל ןמיפב םש רפוס םתח
 הדעה שארב םש כ'ג דומעל הלעתנו הלעו ,בובל ק'קב ץימלו מ"מל
 ספדנ וירת תנשבו ,בובל יתבר ריעב תונברה תא גיהנהלו הלודנה
 ןמיסב "רדה ץע ירפי תוש סרטנוקב גורתא ינידב תחא הבושת ונממ
 תודנאו תוכלה ישודחמ לודג ץבוק םיבותכב ונממ ראשנ דועו .םש "ה
 ןמינב 'היומ ברה היה ונבו ,הכ דע סופדב ואב אלו ,בורל ת"ושו
 בובלב תונברה לועב ומע אשנ רשא ץיוועשטקאב קידבאה גרעבנילע
 וילע תמ ושפנ ןובאדל יכ ותחמש הברע ,ותנקז תעל םלואו ,םש
 ולשרתנ זא ינמו ,וימי ימדב ומלועל רטפנו ,ל"נה ןמינב ה"ומ ברה ונב
 תאשל דוע לוכי היה אלו לינה נ"שרהמ נ"הרה ןקז ותוא לש :וידי
 יבהוא ולדתשהו ומק ןכ לע ,אושנ האלנ יכ  ,תונברה לועב ודבל
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 "7 םובלב ןהאזניטאנ יולה לואש ףסוי היומ םפרופמה ןוטצגה .ברה יבורקו
 רוסמל הצרתנש רע לינה נ"שרהמ כיהרה םע רבד רשפב וסנכנו םש
 " םיע ןהאזנימאנ יולה ש ירהמ גיהרהל ולש תואישנה תא הפי ןיעב
 [ <" והשענ ןכו  ,םהינש תבוטל 'יהיש :םהיניב ונתוהש םינפוא
 " נישרהמ ברה םוקמ לע םש בובלב ברל ןהאזנימאנ ש"ירהמ  ג"הרה
 2 | שש הרעה יגיהנמו ישארו  ,תונברה לוע למ קרפ רשא ירחא -
 [-7- <. . הקל אל אוהו ,עדונכ ידיבא, ראות םג ש"ירהט ברהל ונתנו ופיסוה
 -- . חמש ךא היהו .ותיבב רשיעו ןוה ול היה יכ םש להקה רצואמ סרפ
 [  ןואנה וניקז וימח לש אפכ םוקמ לע תבשל הכזו ודיב וצפח חילצה יכ

 " לש ותב תב התיה לידא תרמ הריבגה ותשא רשא ערונ רבכ יכ +
 כה .(בקעי תועושי לעב וניבר יבא) ל'צז זימרהמ לבוקמה 0

 :(3 .ליצז זימרהמ ןואגה תודלותב הלעמל אבומכ יבוטל
 הגהו

5 0 
= 

 | ס"וע לודס תפוע לודנס ןולנק וסיג כ"ג ל ו5 גולקו ןטז ותואבו (3

 . % ספרופנס ןולנסכ דכ5 .כדכעס ס"וע ג"סכס ספ ועוקעכ 305 ז5 סכעפנו
 = תל סלס לנכ יכ ,וכ סתלע 5כ וספכ ןונלדכ ךל ,ס"סלכנז לרככ כופס ס"ונ
 2 8 955 ופוכנכ סייקתכ לפלכ סיע* טדוס כמלו ר5ע סכ םת טיסו ויכס

 :סכלע ןינו  ,ק"פכ זייטכס ןטק סילופ ןסוס סויכ ועלוענ ךלסו לטפכ ספד

 = זייכס תכסנו ,ד"כס ככ סוקנפב ספד סנכ לכיד יכ סיככרס 15 ודעע .לככעכ
 < 5 ופלקו קנסויל .סלטעס .ליזקקכ :ולנונו וכנכו ספד לסקס יפופ5 וללועתס
 2 < תומנלס לסכ לע תנפכ לננוטיל ליינכ זייפכסנ  ןולנת תל סנס לם סלילקנ
 ?סנתכו יפיסע ןכו ,סז 9כַדּכ לוזעכ יכיעמ ססל תויסמ יכעע וסקכו ,ספ
 6 ונלכסס סיטודק סככ סדעס לכ יכ ,5יכס ןולנק> סינתכע סזיפ ז5
 " לע ספ תכסל ,סכטעסו קזכס ספי וכ יכ  ,תוכככס רתכנ וסכטעל רס5 לכ
 . < לפעס סיוע | לודנס ונינכ ג'סנכסכ ןולנס סקסו יפםיסק יכולג  ויתונ5 לסכ
 ₪ .סחע | ןולגק וכיק ינ5 5סכ לעו ,ל'ז  לולפ סחע ןולגס וככו ליז
 : < סלספס 5 וילע לנק ז'עלסע ןולנס | סכסו | ,כ'ז םיולס ליעכ לדכל קני
 -' = ולפג ירימ לככ רסע כוקק נדס סיסו ,סינוס סיכפולו סילנת 5"ע תפוס

 < ,סש וכל ויכולקו ויכסול תפקנו תקלפסל יכ  ,ותעדע כשו קזפ סולספ ךל

 שכו ,ופדלוע כיע פל גוזעל ס5כ 5 סנו ,ססע ותדיקפ וכע :שםק סיס
 = וכ



 ,תב אלו ןב .אל .וירחא חינה אל ליז יולה ש"ירהמ אה .ברה ה הנו |
 רפסה דבלמו ,םידבכנו םיבר םירפס וירחא חינה הז דננ לבא =

 הלוגה רואמ ןואגה ופיג םע דחיב רבח רשא םירפס ראשו םיה .ישרפמ < =
 לע לואש די רפפ ודבל כ'ג רבח ,ליצז אגנוטיא לנס .באז םכירהמ =
 ומכו ,א"ירת תנשב רואל איצוה רשא ,האלהו םירדנ יהמ ד'וי ע"ש = <

 תיוש םיללוכ .תורודהמ 'ה אוהו בישמו לאוש ורפס כיג ונממ םפדנ ב"
 דועו ,הרותה לע תורודהמ 'ב לואש ירבד רפס סגו ,עישה יקלח 'דמ
 ןיע תודנא לע לואש ירבד רפסו ,תושרד לע לואש יובד רפס
 תרות רפסו ,העבש תלחנ רפס לע העבשל קלה רפסו ,בקעי

 ,ד"וי עיש לע תעד ףסוי 'סו ,ל'ז א"'מרהל תאטח תרות 'פ לע השמ =
 ,םינטק םירפס הזיא ול .דועו ,ע"שה יקלח 'ד- לע תוהגה ישודחו
 די ורפס תא הרושתל ליז ברה זא יל חלש רשאכ איירת תנשבו)

 לואש

 ןולג יפס בכר ייספכ סכו ,סדקעכ סדונעס עו סלופס כע רעוע ספ גול: = :
 ,ויפוכט .ו5 ולפע סלט  ,ק"פ5 ג"ככמ זועס םדוסכ יכ ק"סע "ו סוי3 8
 לכ וכ ודפסיו ,סלעע לס סניםיכ טקנפכ לסל תעכ סיס סנט סיטס ןנכ יבול

 ןוכ5 סקלכ יכ עדוכ לם5 סוקע ליעו ליע לככ סנו ,סעס כוכלכ ליעס יפודנ

 כללשי ככ סנכנ יכ לע ,סילולפפ 7 יכ3  ,סידוסיל לודג 06 ,סיקנפס |

 ןולגס 300 555 ויכועכ יעיכ דעל .סזס ןולגס .קכסו ,(* סיכדלו 9 רילפס |
 ףילפס /

 סגנוטיס ז"ערסמ ןופגקו ,ונתנידמכ לפרכי רג סככ יכ | ,ונחעב ספ סג ןזוס עמשמלו ( /

 סועע רודס ןולנ ונפלע הקככ יכ לע ,דסע ונטפכ סכ6ד | ,וככיסו עוגב ל"לז . :

 15 יפיטע רסס רפססס ךוסכ וסוס יתרפסס יכל םורירעכו ,ןרפכ דעועו רדג רדונ  ,ןרסס לכ | :

 רעליכמעד כקעי השמע ק"וע רודס ספוע ףירתק ןולנק כרס לודנס יחל סוס וינפכ סכהל |

 ןכ ופויסכ ויעי ימדכ רטפנו ופנועכ לש וטעס קעקש רטס ,סקסרק ק"ק ספד ר"כסר 2

 לטינ יכ ,קפ לפרסי תדע לסק לכ ופופ וככיו .,ק"פל ג"כרפ 36 סקנע 'כ סויכ .סינש ד"ע

 דע וספיקכו וספירפכ ןעזק ספועל קיס רככ ויעולע יעיכ וכדועכ סוסו ,ססרספמ סרטע

 סרוס ןיכרס לוקו ,ופועכ ריעכ וירחל .םיכס ללו = ,ופדע לסקל םרספס יכ5 סיסקו = ,סילפספ

 "םערס ימיע, ומס ילרוקכ | רקיו דעחנ רוכס וכעע .ספדכ רככו ,סנט סירטע ךרעל לסרסיב

 ןנמז 5סיפוקי "וע רפופעק ןסרדס ןונטקו ףירמס כרס ידידי ורוככ וככ רופל סילוק רטל

 סרופ *קודמ סכרת דוע רפשכ קז רכלעו ,ק"פל ו"כרפ סכטכ בוכל סופרכ י"ג רעליבמער :

 קרועו ,יקכו ףירתס כרס ס"ס ינטת וכ די סתס סיכוסככ סעסו  ,סודגלכו םוכלקכ ונמע

 ,סיכרס .תוכזכ .סכוע רולל ספילוקל וסכזי 'ד ,י": רעליכעעד 'ילס סחכפ "וע  ,סרוי סוק סָּנ

 : סיכייעעס 35 ריעסלו 2
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 יפוי תלולכ

 תורמא רפסו יש תהנמ רפס כ'ג זא ומע ףריצ םירדנ 'לה לע לואש
 תסנכה תיבב י"רתו ט"רת תנשב שרד רשא תושרדה ללוכ .תורוהט
 " םויב םש בובלב ליז ברד 'ישפנ חנו ,(רשיה רוא םשב רקנה ולש

 : :קיפל ה"לרת ןושאר רדא זיכ
 .ןואגה ברה םש בובלב ומוקמב ד"נאל לבקתנ ותויטפ ירחאו .ג

 - ש"א באז םירהמ ןואנהב ןייטשנרוא שריה יבצ ה ומ לודגה
 .קיקב מ רו ר"בא היה רשא ל'צז בקעי תועושי לעב לודגה וניבר ןב
 < הרזחוה יכ םזרוארב םש  ריעה ינב תחמש ברתו ,לילגהו םש בובל
 " תודוא ליעל ונרכז רבכו ,שיא בקעי תיבל  תונברה תרטע הרטעה
 = ריעצ ונדוע אוהו ,ליז ןואגה וניקז ייח ימיב דוע יכ ש"א ץירהמ ןואנה
 ,םירה רקועו יניסל ,םירעשב עדונ היהו ,םימכחל בא היה רבכ :םימיל
 תומוקמב בקעי תועושי 'סב תיאבו תוספדנ תורקיה ויתובושתמ תצקו
 : תועושי ירפס תא איבהל וחוה תא 'ד ריעה ב כרת תנשבו ,םירזיפמ
 , בקעי 0
 65 לש סיע .ק:* כ"סלו ,כו35 קידנלכ כ"ז כוטסלקוק ץכיס י5תפנ ס"וע ףילקס

 : .- 65 ןולקפס ועוי דע ודועעו | ,כיז 3קעי תועופי לעכ | וכינכ ןולגס ודוד רי
 = וקסועכו ןוסכ 'ד וכככ יכ ,סעולע סלות לס סקסכמ סנסנ ללו לנסנ סעתשס

 :םילפס רלסו סיס יסלפע וכפס דנלע יכ  סינפכ  וכלכז לככו | ,סכיד6סכו

 < וטספפתכו יז יוכס לופס .ףסו* ס"וע .נ"סלס וכינ סע רסיכ לנס לם5 .סילקי
 = ועט יפלוקנ = דנכנו לקי רפס ועלע יכפנ כ"ג רנמ ,550סי  תולופס לכב
 | םנסכ רוע לולכ ולילוק למל ע"טס יקנס 'ד לע פיוט לוסו יייכדככ לנולע,

₪ 2 

2% ּ 

 . יכמ5 ,סינולקלו סיקומככ סטעעלו סככסכ כ"ז ןולגס ניסס 906 וקל פ"וע
 <  םופדנ ול לכו סינופכנ וקלסנ סעכו  ,לימס יכדקפ כעלע ורפס םספדס

 = .,סטודקס לפרסי ןכ5 ינסות תנוטכ תוסוקפ ויכיע כינ ויס סז רנלעו ,סכ רע
 , 0 םדפ עי םועיני סנכו ,ךיילטסע ללוכד ץכלס ליסכ תויסכ לע סקוס זלע

 7 "ונמל הל לכלככ סנירפס לכע | סעוכסס ףסכ ודי לע ץנקכ םויסכ סז לודנ
 | 7 ןיכפסו ןיככ וכ .םויסכ כ'ג ליז ןולגס סכז סכסו ,עוריכ יכלס ץללכ סיכסויס

 [ 7 ןוטנס ככס לוכנס וכ: ססלכנו ,םונכ םלסו סיככ סלט וילק5 סינס יכ ןננר
 ,/ =  טפמספ ןכמע לנדכ לסל | ,וייככ לנכוטיפ ל"גס | ןכסל קסלי סיוע | לןדכ רמפ

 %7:- :ונכפלע ףוסנ  סינפ3



 הנק יפוי ןלילכ

 ת"וש המכ ולשמ ךפונ ףיסוהו ,םופדה תיבל תינש וניקז רממ בקעי |
 ,םירורב םלכו םיבוהא םלכ יכ  הזחי םיניע רוהמ לכו ,םירקי םישודחו

 יכ ,אטילד .קסירב ק"קב ותרות רואב עיפוה האלהו ה"כרת תנשמו
 האוודפ מ"ירהמ םש ד'באה ןואגה םוקמ תואלמל םש ד"באל לבקתנ
 הבושת בישהלו .לארשיב הישות ץיפהל בלו ןיע ןתנ םש 'םנו ליז
 ךותב ללכה ךרוצל תובומ תונקת םש ןקת םגו ,לאוש רשא לכל
 ץפק םואתפ ךא ,םינש עשת ךרעל םש ואסכ לע בשיו והדעו להק
 אלו ןעיצילאנ ינברמ אוה יכ ,הרמאב ,םש הלשממה לש הזגור וילע +
 רמוא הרזג כ'ע ,םצרא ידילימ ונניא רשא שיא םש לושמי יכ תואי

 בוזעלו ואסכמ תדרל חרכוה הז רובעבו ,ותדלומ ץרא לא בושיו ךלי יב
 ואוב דע עוסנו ךולה םשמ עפיו ,הנומה לכ תאו קפירב ריעה תא
 ,אשיר ₪ ישנא ריעה ישנאו ,בובלל אב אוה ,(ג ותדלומ ריע הבומל

 וחלש

 קסיר3 ריענ | ,ןייטסככוס םליס 35 ס"וע | ןולנק וכדיד* ז5 3ופ3 :הנהו (1

 ועע וכנעסעפסס 5ק6כק ספ ונכיע ךלד רכעו ,3וככ ותדלונ ריעכ |

 5קפספה יניפ לכ זפע יכ ןעיו ,עופעסו גכוע וכעכסו 6פיילופד ימופפפכ 370 |

 תקכיעו .תונונע : יכיכע3 ןכו ,ןיסודיקו ןיטיב יכיכעכ ספד סככ  פניד 33  ןמ
 קסירכ3 .דוע סנו ופויס3 סנ | לימס גיסכס יכפל וכללס לכס ,סננודכו וליצס <

 ספפכ ססעעכו סככסל תקפסע סנוסת סעפנ סעפכ ונכ גיסס ל" לוסו וסש
 ןכסעס ןכ לע ,סקם* [לנםנו קועע לופפפכ ,סלופ 5 םדכ ,3
 ,וככינ  ךכר סזס .ג"סכס ככע יכ | ,וכיכפ5 יד סכקס לסלע ןוס לכ לעכ 6

 תוכיסמ | סיכפ וינפ ללופ ויז סעונע סג תוסעס עכוס עונשכ לכוכ ןעעפ -
 כיינ לתסעפ ןכ 15 ועע יככד ידעו ,פ"5פ ועע עסעתססנו ,סוליכסנ) סינפו
 וככע לסל סיחוכיוסו סילופפפס לכע ינריכזס רכזס יכ ול5פנס ונוקכז סכ לע
 קידס ל"ז םויס םכיס יכ5 ס"ונ | נ"סכס יספכ דירי ןיכו יכי3 יפלו ?ןע3

 ויסכיב ילכע6, ולפסנו "ןיכסע פ"וש, ולפסכ קופדנ ול לסל לוק[

 יכ כ"נס ןולנס יל כעלו ,ט"כס פכסכ דוע כולל וסלי סעסו ,סיכוש ועוקעב
 תיכע סתסנ: ךיע '5 סעפ קכ יעסע וספדכ לש5 סיככדס ןתופ סלל ףוס

 'ס יכ כ"ג יכ דינסו  ,סכ דע וכלע ופי כ ויכיע3 ונטוס לס6לו ,םופדס

 וכדירי = יניעכ ןמ סלע לסל ,יכס "ן"ס יככד, סלטכוקס סנ ויכיע פעל

 תדוגע ולפס ףופ3 וסיפדסו | לימז דפלכע לנולק ם"לסע .סלונס לופע -ןוסנס
 כ"קל סנ סכסו --- ,תולולכו תוסדק פולוסע םולעל וכ 55 לוק סנו ,סדונע

 ותכשכ
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 !ןודא םוק ,רמאל ;םינונחת רפס םע תונברה בתכ וילא וחלש
 ל ונל :תייהו .,ונריעב דובכ ןוכשל ,ונילא אנ אבו ,ונילע ךינפ רוא
 [חהמיו  ,םיניעל ונל תייהו ,ונב לושמת התאו ,האנ ךל יכ ,ןורטפלו
 כל ,רמאל םתרע ברקמ םידבכנו םירקי םישנא רוע ול חולש ופיסויו

 ונתא

 "ספמסו | דיעכת תכש ףופע ךפ | ,לכידל סיענוכס סילנרּכ סינוס .סיכיכעכו
 לספו זוע לםמ 3וכס לע סיס 16 יכנ יכ ,סינתכעּב וסירטסל דוע יתילכ

 םפלס 'לע סנסנ רסמ וינס םעסע תוטעס לדקנ לוככ כ"ג סיס סינועפכו
 ,ףולשכ יפככ יקוסכ קל | ,ותיככ כשש סיס 55 ןיקס יעינו ,5"כ סזקס
 ) ים: סויכ יכל כפכ לשפ ונתכפכ ועלע3 כ"ז ןולנס יכעידוס תלזכו :ם5

 ה"ע [5 יפכטק לש5 יתנוסת ודיכ יסקלס ליסס םעכ יכ וק'פכ ר"גרפ
 תועודק תוכקמ לטכל ןוכמל ןעזכ לסקס יכומ דיכ סכ םי 05 יתכלסנ-

 | וכו ןיכע5  ודעע סיכט ן"קמ כפוי סז לכד תעדקפ כס6 סלנק יריסי

 ק סתולודלו ספלעכ פונקס ספ וכקתו ,יסילולק סעכשי טסכ סעלעכ םרדעס
 ₪3 סקופ סנ ססע לוטילו לכס :טנכ לסקס ינוט סילוק סתעו ,ססיכסל
 ַז ילעס רכ לסל לודנ םלטנוק-ז"ע יפככס יכלו ,ססיתונלע ופפכ לםל .םכדעס
 ותככ 53- לוסו) | ,לימכל לסקס ינוט ריכ קכ ןיפד סיקסופו םייס פ"יע .לכידכ

 קמנטו (קופדס .םיג5 ככקכ 'ד תינרכ "פני רסס "ןייק תכותוו ם"וס יכפסכ
 'זיעו וכ ןייעכ כ"ז םיפ ייכסע ןולנס ידידי דיפ  ליטס סלטנוקס תל

 ופ לכדס לקיעכ ךפ ,סדקפכ סיננעטע סוסעלו ןייעמ ודיכ דוע ןיפ יכ יל

 כינ קיתעקל יתכעל ,םיניענס ויתולעס ילע סיכינס לסלכו ,לנירכ יפע
 כ לעלנעעד ןיסכסע יוכו :גיסכס ירידי דוככל , :ל"זו יכל ןורסלס סז ונתכפ
 .סלועפ יע םותסכ סלרפכ ספ כשוי יכל סנס ,סייעי לקלקק קייקר ר"נסכ

 יתקעסנפס לכו יתסש .סנסו ,י"; ס"תכעמ בסכע יכל סלםכו ,ןללק כנס

 ולס סלפנ ,יתכקל כסלכ סיעעטע ופעלו כיטסל ידיכ ןיש יכ ,סויתופ וכ

 = ןעו לוכע לסלד טוספ ןידס סלולו ,םעכ ןייעכ דוע לכול לכ יכ תלפעו ,סירפס
 ינננ סכעמ יכסע 65 םועקלקנ סנד ,2טַכ5 5סקס ינוט ךיכ ןיפ קזכ ככ
 ספנע 'ק ןכסתלו '5 .סוי סויס ,דלע יפכלקו ,סיקסופנו םיסכ רלוכנוכו ,סיככ

 טטכלופ םכיס 35 ,סכס | וככעכ :ורצכעו ודירי = יכנסו | ,ק"פ5 ריננלס כל
 | קייפ .סייטרס ןסיכ 'כ  סויכ = ליז ןולג ילס גכד 'יטפכ סנו  ,ליכע

 5 :סז2 ידו = ,סיכפב
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 בישהל לוכי היה אל אוהו .םו* םוי ויקא םרבדכ יהיו ,ךל ונבטהו ונתא

 ושיר קיקב ד"באל לודנ דובכב לבקתנו ,םתא ךליו םקיו ,םקיר םהינפ *

 תנש עצמא דע ג"לרת תנש עצמאמ םימי םיתנשכ םש בשיו ,לילגהו |

 בובלב ןהאזניטאנ יולה ש"רהמ ג'הרה רטפנ איהה הנשב יב ,הילרת =

 ריעמ .ש"א ץירהמ ןואנה תא  ,היגיהנמו ריעה ישאר וארק זאו  ,םש =

 ןואגה ויבא יבא אסכ לע םש תבשלו .,הבובל םהילא אבל אשיה =

 התאי ולו ,םינב ינבל םינקז .תרטעו ,הרותה רש בקעי תועושי לעב :

 ףוסכנ יכ .םתשקב תא אלמו ,םתאירק לוקל חמש אוהו ,הרטעהו .רזנה
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 הרשע שלש ךיעל םש בובלב ואסכ לע בשיו  ;ותרלומ ריעל אבל =

 לפלפו הברה שדיח סגו .הנובתבו המכחב ותדע להק תא להניו ,הנש =

 תובושתו תולאשב | ,תוביתנ ריאהו ,םיקסופהו ס"שה  תויגוסב = הברה

 ,הלעמ לש הבישיב שקבתנו ,השעמלו הכלהל םיעגונה ם

 -- :םש בובלב שפנ יחונ ויתובא םע בכשיו ,ק"פל ח"מְרת .ןםינ

- 

- 

 החיז רבכ ןייטשנרוא ץירהמ ןואגה לש ושמש העקש אלש דעו 3

 ןוהא קחצי היומ רודה ראפ לודגה ןואגה ברה לש ושמש 5

 ,וימולע ימיב ותויהב דוע רשא ,השודקה ץרא אישנ וירנ אגנוטיא

 ואבו וספדנ רשא .,םימיענהו םירקיה וישודחב ,םימעטמ ונל איבה רב

 ,הלעתנו הלעו  ,ל"צז ז"מרהמ ןואגה ויבאמ "יכדומ רמאמ, ת"וש רפסב =

 אק לבא  ,לילגהו אלסימערפ קיקב דיבאל לבקתנו  :הלודגבו הרותב

 ך'באל ,ותראפת רוהב לבקתנ התע ןהו ,ותדלומ ריע תא בוזעל ק

 לע | ,ל'ז שיא ץ רחמ  גיחרה תומ ירחא  לילגהו .בובל ק"קב מ"

 באז םירהמ ןואגה ויבא דצמ ליז םינואנה -ויתובא לש אס"

 אוהש ,יכדרמ רמאמ ת"ושו םיה ישרפמ 'ס לעב ליז אגנושיא יו

 ק'קב מירו ד"באה ןושארה .באז םירהמ לבוקמה ןואגה לש ותב ןב הי

 ה'ומ .לארשי לש ןרואמ לורגה ןואגהל  דכנו ןינ םגו  ,לילגהו בובל ==

 לילגהו בובל .ק'קב מירו דיבא כיג היהש ליז אגנוטיא יולה ביל הדוהי = =

 ברה תב םירמ תרמ הריבגה ומא דצמו) :בושטראי ק'קב דובכ ותחונמו

 תואובת לעב וניבר ץיאגהל דכנ אוה ליז סומינולק בקעי היומ ריבגה =

 ד'בא וימי ףוסב היהש אקארקמ רזעלא ה"ומ לבוקמה ןואגהלו ליז רוש

 ,(ב'בות םילשורי שדוקה ריעב  דובכ ותחונמו םדרטשמא ק"קב מ"רו

 יולה תיבל םש  בובלד תונברה תרטע ,הרטעה הרזח הז ו

 אגנוטיא ּ 4
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 נ ,לינה .אגנוטיא ןרהא קחצי היומ .ג"הרה .אוה אלה אננוטיא
 " והרטעת ןוצר הנצכו ,והרצנת 'ד התא ,םילולה שדוק ירפ  ,םיולה
 ימיענ םייחו :ןנערו ןשד הבוט הבישב בוגי דועו ,והעיבשת םימי ךרואו

 | : ר"יכא ,םימותו םירואל ןהכה דומע דע

5 405% -- 

 .אילפה רשא ,בוטה לאהל הידוהו חבשהו ,ראבל וניצרש המ והזו
 3 = רואל איצוהלו ,בוט יכב רומנלו לחהל יתרזעב היהו ,ידמע ודסח
 < יארתב ינואנ תודלות ללוכה ,"יפוי תלילב , ירפסמ ןושאר קלח
 2 ז"יאו ,הרטועמה בובל ק"קב ,הרותה לנד ומירהו ,םנל ודמע רשא

 ירפסמ ינש קלח םג בורק ןמזב רואל איצוהל ידי ףפונא דוע
 . .רשא ץרא ינואנ ראש תודלותב כ'נ ןוזח יתיברה וב רשא הז
 3 כ ןילופ תוצראב ריעו ריע לכב לארשיב הרות וציברה
 / למאמ םע ,הזה רפפה רעשב םימושר ואב רבכ רשא יספכ

 = רניבר ןואגה תודלות כג םהילע יתפסוהו .,ופוסב תוצרא עברא,

 1 תורעה םע לכחו ,עשוהי ינפ ת"ושו המלש יניגמ לעב ל"ז ףירח עשוהי

 77 תיבל הנושאר יתאבה הז קלחו ,ילע הבוטה 'ד דיכ ,תורקי

% 
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 / תורעה הברה םע ,הלוגה ירואמ םיניוצמ םינואגו

 םינוש םינינעב תרוקב ירמאמו ,תורקי | =

 תאמ 0

 אקארק
 רעשיפ ףסוי לש וסופרב

 | למל





 יפוי תלילכ
 .ינש קלח

 שיר ל'ז ףסוי- ה"ומב עשוהי וניבר לודגה ןואגה תודלות

 ת"ושו המלש יניגמ רבחמה לעב אקארק ק'קב .אתביתמ

 האמה עצמאב דלונ שיגמ לעב עשוהי וניבר רידאה ןואגה א
 אטילב רשא אנליו ריעב יששה ףלאמ תיעיברה

 ופו םימכח האלמ שושמ תירק םלועמ התיה רשא ,הנידמה
 "ומ לודגה ברה ויבא ,םירקיה ויתובא תרוגמ ריע כי 'איהו
 'ה םכרב רשא המה לציה תרמ הריבגה תינברה ומאו לז ףסוו
 ,הדועתלו הרותל הז םנב תא ולדג םימיענב םקלח ביג לפנ 3
 ריעהלו ,םימלשה תרבהל ףסכנ תויהל רוהטה ובל תא וביהלהו
 יעובמ ימ לע ולחנל דימת תויפוצ םהיניע ויהו ,םידומלב :ןוא
 תאשל ,םינמאנ םימ יגלפ לע לותש עוטנ תויהלו ,הנובתהו עדמה
 ירהאו ,תראפת תרטעלו ,תרדא ןפגל תויהלו ירפ תושעל ףנע
 ,ותודלי ימיב בוט ךוניחב וכנחלו ולדגל ומע ולמעו וחרט רשא
 ימיב ותראפת רקי תאו ודובכ לדוג תא כיחא תוארל ןכ םג כז
 םר אסכ לע בשוי הז םנב תא םבבל תחמשל ואר המה ,ותולדנ
 לכו ורדהו רודה תפומ היהו ,הראופמו הלודג הלהקב אשנו
 ומא) .ורואל םיבלוה םלוכו הראפתב ותוא םירטוע לארשי ימכח
 הרטפנו ליז ברה הלעב תומ ירחא םג םימי הכיראה ליז הריבגה

 הרבקנו 2 ב"ח יפוי תלילכ

 ול 1 ₪



 יפוי תלילכ

 יכ ,(קיפל 'ת םחנמ שדחב היכ 'ה םויב אנליוו ריעב הוה
 לע 9 ובישוה ויתובא תיבב גונעו ךר ןטק םלע תויהב
 וכ דע ,הלעמ הלעמ הלעו 2 תבשב םימכח 9% יכרב
 המכח חור 5 עשוהיו ,םיניוצמ םינואג תובישיב כ'ג דומלל אב
 | = | ורכזבו ךז לכשבו ןיבמ בלב 'ה וננח יכ ,הרובגו הצע חור הניבו

 לע ווע רתיבו תאש רתיב היקנו ההצ םידומל ןושלב םגו אלפנ
 הרותה לע ושפנ רפמו ,וב הססונ 'ה חור םג ףאו ,וליג ינב לכ
 לופלפבו םירבח קובדב םיקסופבו דומלתב הלילו םמוי דקוש תויהל
 לכ ובלב ןופצ 'יה רבכ וימולע ימיב ונדועב אוהו ,םידימלתה
 : םיקסופה ורפס לכ ןכו ,הפ לעב שממ יירשאה יקספ םע סישה
 פל המדקהב) ,םינורהאהו םינושארה תובושתו תולאש ירפס לכו
 ץיעג םיקילא היומ גיהרה ודכנ רואל איצוהש עשוהי ינפ תיוש
 ביג אב זאו ץראה לכב הלהתלו םשל הָיהו ,(ןנזופ ק"קד ןייד
 ילד קסירבמ ליז לאומש היומ ןואגה ברה םע ןותהה רשקב
 םירמ תרמ הריבגה ותב 'תא ול ןתנו ןתמו רהומ ול הברה רשא

 לארשיב םיתב ונב רשא תונבו םינב ול הדלי איהו השאל
 םלכ ואובי רשאכ הזה םויה דע תודבכנו תורקי תוחפשמ

 ונירבד ךשמה ףוסב האלהל םימוש

 לש והבישיב שיגמ לעב עשוהי וניבר רמל ותורהב ימיב הנהְו .ב
 אלסימערפ קירבאה לאומש ה"ומ ןואגה אוה יתמרה לאומש

 עשוהי ינפ ת'וש ורפסב ראובמכ .אקארקמ שובייפ ה"ומ ןואגה ןב
 םירידאה םינואגה ירי לע םייה םימ קצי  כ"האו ב"כ ן
 לע יריעה רשאכ ל"ז עיטסה לעב קלפ י"רהמו ,ןילבולמ

 היב תיושבו י'נפ תיוש ורפסבו ש"גמ ורפסב תומוקמ הברהב ומצע
 ומיב ריאמ 'ר לש ותרותמ הברה ל יכ  ,'ג- ןמיס .תושרהה

\2 

 ןעימסה ןואנהל קהבומ דימלה כ"ג היהו ,ןילבולב ותויהב ותורחב
 לש ויבא ץ"כ םירהמ םהמו םיקהבומ םינואג םירבה קוברבו ,ל'ז
 םירהמ ןואגה השמ ןתוה היהש ליוונז ש"רהמו ,ל'ז ך'שה ונבר
 תבושי וניבר עבק כיהאו ;האלהל םהמ רברנו .ל'ז קקוהמ תקלה לעב
 חיבאו מיר היהו ,הונוש תולהקב ותרוה רואב עיפוהו ומצעל הלודג
 ץוחב .בובל ק"קבו אנררוה ק"קבו ןיטקט קיקבו אלסימערפ ק"קב
 ק"ק הפ אתמ שירלו אתביתמ 0 לבקתנ וימי --- ,םש ריעל

 אקארק
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 אריפש ןתנ ה"ומ לבוקמה ןואגה לש ואסכ םוקמ ה 0 -
 רטפנו ונריעב הפ אתביהמ שיר כ"ג היהש ל'ז תוקומע הלגמ לעב =

 רובכ ןוכשל עשוהי וניבר אב ט"צש תנשל ביבסו ,ק"פל ג"צש בא
 ומע העסנ רשא. התמרה ותבישי לע ףסונ הנהו ו ריעב |

 תילטב םיפטעתמ ויה םידימלת הששו ,ץרא יוצק לב םיפלא'
 רפס שארב ורכנ תמדקהב) םייח םיקלא ירבד ויפמ עומשל דה
 הברה םידימלת רימעהל ןיוכתמ היה אוה ףאו ,(םש יינפ ת"וז

 יב וריב הילצה 'ה ץפהו ,הביחרהלו הלירגהל הרותה ןרק םמורל "=
 ,ירפ ושע םגו והילצהו ולדג ותבישיב ודמל רשא םירימלתה בור =
 לבת ינפ וריאה רשא הרותה ירידאו רודה יראפל כ'ג ושענ םהמו = <

 ןהכ יתפש לעב ןהכה יתבש היומ  לודגה וניבר םהמו ,םהרוהב
 לעב יזנכשא ןושרג וניברו ,(ר'ל קיס ףוס היס ןמיס דיוי ךיט
 םהנמ ה"ומ ןואגהו ,(ויכ ייס ינושרגה תדובע ת"וש) ינושרגה תדובע

 ןמיסו ומ ןמיס ח'וא ז'טע) םינקז תרטע לעב ךאברעיוא לדנעמ | 4
 ,םלכ תא בושחל םוקמה הפ ןיא ךא ,דועו רועו (ויפקת ;> טיס
 לדוגו :(6 הזב ידו |...

 סיססס סג ליז סכלש יכיגע לעכ וכיככ ירימכס ןיכ וכיכמ לסל ,םוקמבו 4%
 קיידכסס | "1 לדכעפ .סיככז ס"וע3 | םכיס יכ5 ;"ופ | סיכולנס

 םלסיפ 3יכ 'כ סע סלקנס לודנס כי5 סיכל ס"ועו 0 וימי ףומכו -

 5 כב וכיככ ידיננפנ סנסתב סיס 0 םכיס קל ע'גס יכ וכנתכ סש
 סע לדס (קוולנ ל'ז "נע / 0 ל סיסי כ"ג -% כימלו | ,

 כיל .יכ דיננס ויעס ם"ע 6 לש כנ יכ סש3 ?לקכ סיסו -- +
 לדכעע ספנע סיוע ןולנס סעו ,וככיע יריקיג ספפ םליס 'כ רינגס ןכ םלפ |
 סיס לוס סנס," לכיוופ ףיוסטיפ ןנכז סכופמ '2 ץילקס ן3 ליז ךסנרעיול |

 קיירכ5 סיס ויפי  ףוסנו ןייד לדכעמ כ סם3 5קקנ סיסו ספ ריעס יכיידע ל <>
 גייסכסנ ספ לסקס סקכפכ קלונעכ עודיס סיכקז תלטע כעכ לוסו ,ץטלטלרה
 0 ירינלסע כ"ג ויס ןתסלפו ,סינוס פועוקענ כ"ז טולקלכד וסיתתנ סל

( 



 ו .יפוי לב
. 

 רח םצוע ,ל'ז עשוהי ונבר לש ותלודג תראפת רקי לדונְו .ג
 ופ לע בגשמל ערונ היה והאיקב בורו ותמכה קמועו

 מ םייה םימ ובאש רשא וירימלת יבר י"'ע ותויח םייחב לבת
 עשוהי |

 < ופפנ לפוננכ .וספ ליעס יניידע דס .סנו כ"ז פ"ככ לעכ וניכר לם ודיפלס
 .-  ביפסט נייע ןמיס3 ספ וכפסנ כג סזע סללו ,ו"ט ןעיס3 קדכ םע5 פיוס

 2 | רוסי לכדכעפ סייופכו  םכיס ק"ועכ | סיכודנס וידימ:ת יכםכ ותנוסת לכקעס

 | ,נוטלנס תדונע לעכ יזככסל גירסמ סע ועסכס יכספ סכסו --- ,שיועי
 -- "וע םֶכיִס י35 "גס הפ כפסכ ןיידע םינקז תרטע 33 ךלנרעיופ ס"כסעו

 ריכולקו ןיכלס ךוס3 | סדוכעס לעו סלופס כע כסוי ל"כס  לדכעע סילכז

 :ךופו ספרס יפכ רס6 כ"ז .רנזיולק .לדכענ .ס"ומ .ג"סרס ויכ5 םיכ תחפסננ

 : = קריננס ותוס5 סנו ,5קפלק ק"ק ספ סדונכ ןכסנ כ"נ סיס ספד פסקס סקנפ

 = ספל יפו ספ ספריד סיס | ,ליכס .רנזיומק לדנעמ כ | 3כס תב סככמ תר
 5% , פקללק קייק יריקי ירנככנ 5'ז .ץ"כ םרפלפ רע לכסי ס"ומ בידכסו ןילקס תפ6

 8 : ט"וי 'כופ לעכב | םיילכסעו :ס"נע לעכ י"קסעו "כס לעכ וכינכ יי3ּ)
 = וס כינ וכ קיס ליכת םכיס יכ5 "וע | ןולנסלו | ,(עדוככ ספ סדעס יכנכ

 , .סיקסע יופ וס ספנע ג'י דית תנסכו ספ לסקס סקנפ3 רפונעכ ופיכ3 לסועו
 = לומל ד" ט"ת תכסכו | ,קפ ד'35 סיסס טיוי "סות לעכ .ןולגס 55% .סיכוס
 < ט"ו םוכעס ןינקס תםל ל'גת קכיננס יתוקל סע ןינקו לססע כ"נ סטע
  .ךסת ילו  ,(ן"כלתו ףל5 ןמיסכ ספ לסקס סקנפ) ליינס ץיכ טרפפפ רעב

 - ןקכל ולוכ דע סינוס תועוקנ3 לפרסיכ סקופ ץינכת> ספע לנקסכ 32 ןמז
 - "כלל ויע* ףוס3 כ"ג לכקתנ ססעו כילנסו כוככ ק"קכ ג'רו ר'35 לותכ רלפ

 % --: עדוככ דונכ ותסוכנ ססו ,לילנסו 6 ק"קּ נייכלו

 [ :יניע לולע כי סיס רטל כינס םכסיפ כיל, 'כ ןולגס לודנק ויסל סנ הנהו
 עדוכ לנכ ,(ל'ז לועס תי לעכ וכיגכ לם וגלו וכפוס סנו)  ,סכונכ

 = ד"נסכ ככקתכ סספו :לכיוו ק'קנו פנםינוערפ קייקכ | תוככרס לסכנ םויסט
 סוקע סיס | סופל סי וכ> ערוכ 55 סכ דע ספולו ; 5קלכק קייקנ פיילו
 + [" ססע ןכ5 ,5"נס תולסקנ דייכלכ לנקתנס ' סרטכ ויעולע יפי ותוכחפ
 | "קרקס ויכ6 תינ תספסוו יכ ספד פסקס סקנפ ךותע וניסכ רם6 יקמל לנדס

 / נכ5 תער לק6כק קיק ספ ס5 ןק ספנע ליס לנזיונק לדכעמ סילכז .ס"וע
 9 < סנו  ,סרונעס 9 סרותס לע לקפרק ספ לדנפכ ל"כס כיל "גס סגש לקכ
 ייל | לנקמנס דע סלעפכו סלעו ,נ'ז טי'ינע לעכ וכיככ עסוס* יפע ופלות לנק לוס

 ליג
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 לכב רבד וילאושל בישה רשא ויתובושת יבר י"ע ןכ ומכו ,עשוהי
 םהו  ,ןורחא רודל םג הכרב וירהא חינה רועו ,הרותה תועצקמ
 ןמז סופרה רוא ל ואצי םהמ םינש רשא םיאלפנהו םירקיה וירובח
 בר הוה

 דוע 5קלכק ספ סנכ לכיד ינכ טפסעל פופסכ סינסויס ןע דס תויסכ כמ
 ןטיסכ .3"ס עסוסי יכפ תיוסכ כ"ג לכזכס לוס לוסו ,כ'ז םיינע לעב רב יעיכ
 סע לסנתכס לדנודעס 36 ןודככ רנסעס וכיככ יכפל ותכלס סש עילסש סי"
 ונעע כ"ג .ספדכ ןכו | .דונככו סכסלּכ סס וכ ביסס וכינלו /ךססכ לכו ףועס
 עיפס כשל 'ק ןעיס3כ ניס סש עסוסי ינפ תי"וסכ סנפלו סלודנ תס6 סכוספ
 יתנפכ סז לכוו : כ"סזכ סמ סייע ותכופפ ףוסכו פוכוננ יכירכ ככקס יכפל

 וככ יכפ3 סכלס סלועכ ו"פ ללו ןפעו סשע ךרדכ יכוע יכפכ יפלכו  דיכעפל
 6565 סיכסלו ,יכוסו יכיע ויז ,ילוע יכפל ,יפוק .םוכככ ,יסכ סעו לכס סע יכ
 יתסקכ לקיע סכמס | ,ינעע .תוללפכנו תוכודנכ ךכיל ,ישונ תל תוכג ,יטסכ
 לכבלו .ותרותב יכיע סל ליססלו ינכנפלו יכדעסל דעסכו רזעכ 5 'יסי ילועש
 ודינלס וכוספ דיכ .ללקםי3 םוולעו סקוספ סכלס 5ל0ס ידכ ופעלכ תמ5 ןידס
 יכודסמ דיגסל ססכסלו לדסכ 'ס סוי ככעכ ףשכנכ רפע ככ סליחכ3 3תוכס
 וכיככ םנוספ כ"ג ספדכ סט סטיק ןפיסכו ".קיפל ית תכנס ויכיעכ ןס לולעפ
 ןיידס יככוסס ףוכלס ינוספ לתייכולכ ךכיס ליפס לוכנ ךמע 'ס, : לייסזכ ויס
 תוכנו יכיר .סללסס ןיכעכ יפעד לע דונעל םיכע סנכש סמ וילג ביכ ס"וע
 וכוטיקסס ןכ יכ  סידדכס ןע דסלכ םוכועע יכידכ ץכישע ןיל יכ תשס סע
 ספ טפסעל תולסכ סינסויס ןע לוס ת"כע יכ ןעי ע"פ ליז  סיכולסלס
 ל"כע | 'וכו = ילכפל ןידס 53 קפס יתלכ יכ | ,וכיטסל יתרמל | ,ו"ל* ונסלסקב

 : סס וניל

 ינתכע .םופילסב כ"ג 53 ליכס בי5 'כ ןולגס יכ לסל סוקפכ וכנפכ רבכו

 תדונע פיוט ולפסכ ללונעכ | כ'ז יזככסל ניכסע ןולנס סע פיוס

 םוכסק3 "כו ד"35 'יסו ללפ ןסכ לנכש ילסלו ,סיכופ תועוקעכ יכושלנס

 יכסל) לילגסו ספ פ"ללו "355 סקפלקכ 535 סשע ףלקנ לכיווכו ללסיעעלפ
 ,תפ לסכס לע כש לנכ ס"כס תנסנו (3'גז לסעס סיוע לודנס ונינכ תופ
 סכו | ,םוליפע3 .כק* לוסו יסנופפ יכוקת,= ולפס כיג ספ םפדג ו"כמ םנסכו
 כייפ ז"ט | '5 .סויכ | ופלסעל .לנקנו ליי ויט תכסס סויכ ל"ז ככד ייטפכ

 | : קייפ5 .ל"למ
 י םיפכו
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 . לרפס אוה רהאה ,ל'ז םינברה וידכנו וינינ י'ע ותריטפ ירהא בר
 ורבד בשיל אב וב רשא ס"שה תותכסמ לע "המלש יניגמ, רקיה
 המלש יניגממ-ל'ז עשוהי וניבר היהו ,ליז יישר וניניע רואמו וניבר
 בּורב .ל"ז 'סותה ילעב-וניתובר תוישוק וילעמ ריסהל לצהו ןונג
 -- .הרות לש התמאל תורשי תורבסו ןויעה קמוע פיע .תומוקמה
 וניבר הארה וב רשא "עשוהי ינפ ת"וש, רמהנה ורפס אוה ינשהו
 בישה רשא תובהרו תולודג תובושתב הקזהה ודי תאו ולדג תא
  ימכהו ינואג לכו ,השעמלו הכלהל םיעגונה םירבדב לאוש לכל
 לדוג תא והיכה םלכ םהיתובושתו םהיתוקפס וילא וצירה רשא ונמז

 :דובכ םינפה אלמ ול ורזפו ,אוה בר יב וכרע ַי
 ןואנה שודק םיקלא שיא וילע בתב רשא תא הארת אמנודלו

 והבושת שארב תוקומע הלגמ לעב אריפש ן'רהמ ערונה
 ביה י"נפ ת"ושב הספרנ איהו יא הנוגע ןודנב וניבר לא ךרע רשא
 ,ץראה לכב ךלוה ועמשו עשוהי תא יה יהיו ,םש ל"וו ה"מ ןמיסב
 ןיקב רהטל לוכי ותפירהמו ,ץרפ ץורפלו ררג רודגל לוכי והאיקבט
 ןימימ  ,םינונש ויצה ,םינומכהה תבשב בשוי ,ץרשה תא םימעט
 םירגב ,אתפירה אלופלפ ,םינשוש ויתותפש ,םינג ןיעמ | ,םינמאנ
 רב .לכלו ייש עשוהי ה"ומ ריבאו מ"ר היפ לארשי רנ ,אתביתמבו
 םיראותו ,ל'ז ןואגה ל"כע 'וכו ,םלועה ןוראמ םלוע רע םולש בר יב
 םש י"נפ ורפסב ארוקה אצמי הלאמ רתוי רועו הלאכ םילודג

 :הברמל דע ץרא ינואג ראשמ כ"ג ,םינוש תומוקמב

 לע ."המלש יניגמ, רקיה ורפסש הלעמל ונרכז רבכ קנהו .ד
 < ,והריטפ ירהא בר ןמז סופרה רואל אצי ם"שה תותכסמ

 ברה ורכנ י'ע םררטשמא ריעב זא ספרנו ר"עת תנשב הז היה

 ..ןואגה ברה רכנ היהש ןנזופ ק"קר ןייר ץעג םיקילא ה"ומ לודגה
 ןוצרל לבקהנו ל'ז ןואגה -וניבר ןב אקארק ק"קד ר"בר השמ ה"ומ
 ,הזה רקיה ורפס ספרנש םרטב רוע טלואו ,רורה ימכה לכ יניעב
 םינואגה וירכנו וינינ וינב י"ע אמלעב ןיררבמ 'יתתעמש 'יה רבכ
 ןכרד ומל וזחא םלכ רשא ,םיניוצמה וירימלת ידימלתו וידימלת י"עו
 רמללו רומלל הרותב םילמע תויהל ויתוביתנב וכלהו שדקה ךרד
 שיא יפמ שיא ולבק רשא יפכ הלורג תוניתמבו בר ןויעב ת"פג

 ררס
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 רואו שדה ךרד וידימלתל הארה רשא ,ל'ז וניבר לש ודומל-
 םישה תויגוסב הברה ןייעל םיקסיפהו דומלתה םי תובותנב שק

 ב"ג ךלה ויתובקעבו ,הרות לש התמאל תואיקבו .תופירהב 880000 0
 לעב אקארקמ עשוהי בקעי ה"ומ הלוגה רואמ ןואנה חמו
 ומצעב ש"מכו ל"ז וניבר לש והב רכנ היהש עשוהי ינפ" וה
 יכ םש ןכ םג רפס רשא :שוהי ינפ רפסל ותמדקהב
 ותויהב .ותרצ תעב בקעי ריבאל רדנ רשא ורדנ. תא םייקל המ
 'ג םויב בובל ריעב וילע לפנ רשא לגה ךוהב דמוע שפנ צפש

 תוכלה ישודה לורג רובה רבחל ורזעב היה 'הו ק"פל ג"פת ויל
 ןיידע איהה תעבו .ה"שעיו תושעל ובלב רמג רשא יפכ ם"שה ל
 ,םש המרקהב ראובמכ: סישה לע המלש יגיגמ רפס רואל 'אצו ל

 ספרנ אל יכ םיבותכב ןיידע המלש :יניגמ רפסה היה ג"סת תנשמ₪
 םדרטשמאב ספדנש רהאל םג םלואו ,ליעל שיימכו ר"עת תנשביק\

 ותובישה לדוגל יכ דאמ תואיצמב רקי ןיידע היה הנושארה הספדהב =
 ראשב לבא ,האיסורו ןילופ תונידמ הנירמה לכב רימ  טשפתצה |
 ושפה םה םג אילטיא ץרא ילורגו ימכהו ,אצמנב 'יה אל .תונידמ
 ,האיציניוו ריעה יסיפדמ וררועתה-כ"ע ,והואצמ אלו םינומטמכ ירה +

 ק"פל א"קת תנשב .סופרה רואל שיגמ 'סה םעפה דוע  ואיצוהו
 -- .עודיכ ונתנירמב םג םימעפ המכ רוע ספרנ ןכו ,םיברה תובל

 היעה תנשב םריטשמאב םפדנ אוה םג עשוהי ינפ ת"וש  ןרפפו
 אוהו לינה ןנזופכ ץענ םיקילא היומ ברה רבהמה דכנ י"ע  ק"פל |

 ןהכה לפאק בקעי ה"ומ לודגה ברה ונהה תא םג זא ומע ףתיצי
 .םש וסיפרהו םדרטשמאל עסנו ומע, לועב אשנ  רשא > ,ןנז

 וניבר יניעב ךכ לב ביבה היה הזה רפסה יב, רפסי םש ותמדקהבו
 השקבבו הנחתב אב ,הבכי םרט םיקלא רנו ותריטפ םרוקש דע ליז =

 "אשררמ יבב ורמאהיד ולש ןוטינמ איצוהלו הצוה ויתוניעמ וציפוש
 ייתתמ ה"ומ ג"הרה רפוסה לש הפר להקה סקנפב אצמנו ב"ש
 ברה ונב תערב היה ליז וניבר תריטפ רהאל דימ יכ ל"ז טורקאלד "=
 תוכושתו תולאש רפס סופרה רואל איצוהל ליז השמ ה"ומ ןואנה =

 ר"ה יכררמ ה"ומ הוצמו דיגנ ריבגה לודגה .ברהו ,ל'ז ןואגה ויבאמ
 בייחהתהו ,השמ ןתוה היה אוה ,אקארק הפ גיהנמו שאר זא היהש

 ע"א י

 ס = ₪ \. 4 ול 6 -
. 
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 :(3 סופדה תואצוהל ול ייהיש ירכב שילופ םיבוהז ףלא ול תוולהל ע"א
 "וריב התלע אלו השמ לש וירי ולשרתנ תונוש תובסמ םלואו

 םויב) ומלועל ךלהו רטפנו ,הזב הבוטה והבשהמ רומגל
 פרה ורכנ ריל וניבר ירפס לכ ואב זאו .(ק"פל ה"מה רייא ה"כ 'א
 ,שיגמ 'פ הלההב רואל איצוהל הרט אוהו ל"נה ץעג םיקילא 'ר
 ."ייעשוהי ינפ, םשב ותוא ארק רשא הובושתו תולאש 'סה תאו
 לכב לדהשה אוהו לינה ץייכ לפאק בקעי 'ר ברה ונתה דיל רפמ
 םיפדהל וריב = הקלע אל םלואו .הלעמל ש"מכו הרואל ואיצוהל וחכ
 "דועו ,"ןושאר קלה, םשב יתוא ארק ןכ לע רפסה ןמ שילש קו זא
 הדמ 0 0 תובושתו תולאש םיעשתמ רתוי םיבוהכב ראשנ

 "< היה אלו םירהא רי תהה םינכשוממ ויה יכ סופרב ואב אל רשא

 יבירנמ דהא ררועתיש הפצמו רמוע 'יהו ,ישפה םאיצוהל ודיב
 ' םלואו .כ"ע תורהל םאיצוהל ול רוזעיו תואבצ 'ה תאנק אנקיו רורה
 לנלגתנ ןמזה ךשמבו ,ףסכ ריהמב םאיצוהל בירנ םוש ררועתה אל
 אוהו דארבמ לולי ןמלז ה"ומ ןואגה ריל םיבתכה ואבו רבדה

 ל'ז
 לתתמ ס"וע ניסכס לט לסקס םקנפמ פכס ףלופ ספ קיתעסל יתיארו (

 ,ם"גע לעכ | ןולנס ימי: ספ לסע 5לפס סיסס כ"ז טולקסלד
 יכדלע רייכסועכ .םלכס ףוללס, :ס55ס סירכדכ סע כתכ סיעסו ףכ5 ןעיסנו

 יכ ללכ סלכסו סנופ סוס ילכ כןטס ונונכע "סח סידע וכיכפכ 93 ויני ליס

 *:6מדו סלטססכ לכד תכסויעו סיולכ סעלס תעדכו סליפס םפכנו סנס 303 סס

 תלוקנ ועגע תל גייסתסו ,סכעכו ןיד סעויע סיכ  רדסיעכ סכרו סענםב

 ןופנסכ וי: ספמ לילסופכ ףוכ6ס וכתס ירי קיזחע תויסכ יפעלו לוענ גויס

 ןפיכ | ליס ו"כי סשע ל"לסועכ ינפ3 ןולככ סכעיפכ כ" | עיסוי  כ"'כסונכ

 ףכס וכ .םוופסכ ,כ"גס ליז ןולגס ויכ6 לנקש יתונופפו תוללס, לפס םיפדסכ

 סשע ס"ומכ ךכטלי לכו סיחוטנ סיס לע סיפי סיפנט ךסע לע םיכופ סיכוסז
 ןונסמ יפל ס5 יכ ססע סיסווק לימס יכדקע .ס"ועכ ףוכלס ויעקכ ןתיכ ליס
 'נ סשכ ק"קנ קז לכו סנשל םינופ סינוקז סלע לכמ םינופ סיכוסז סלסע

 < םרפס טוכקלכד 'יתקע ססכנל סשע סלנ ,סקפכק ספ קיפכ טיס ילםס כ"י
 לופז ל"גס ךכסל | ס"ועכ | פייללכ סעלש | ריעלס סלגו ,6קללק ק"קד לת

 םסל סיס לכס ליס יכדכמ סיוע ליכגס ככס יכ עדו --  .כיע "סקסלקמ
 גיסכמו

 שולי א אא 6

 יי

. 



 ,םירפא תיב ורפס ךותב םסיפדהו תובושת תצק םהמ קיהעה ל"
 יבתכ לכ אלמ ףסכב ונקו בובל ריעה יסיפדמ וררועתה הז וננמזבו

 לש והכ יאב רימ םיבותכב םיראשנה ל'ז וניבר לש ת"ושמ ש
 וארקו םש בובלב הרואל םתוא ואיצוהו ל'ז תוילגרמ ז"רהמ ןואגה <
 תוכיאבו תומכב 0 אוהו ,יינש קלה 0 ינפ, םשב 'סה תא |

 -- :םורזופמ תומוקמב ת תושרההו תונשיה ה"'ב תושב 6
 תורתסנב קסע ןכ םג וניברל ול היה תולגנה רבלמ וכ "ו 5

 ,הרוה ירתסבו ,הלבקה תמכהב םג הברה ביחרהו קימעהו <
 'סל ותמרקהב ורכנ :וילע שיימכו ,ל'ז עימרה יזמרבו י"ראה יבתנ

 -'ג עיקרר יליבש 'יל ןיריהנ היהש ,עשוהי ינפ תי"וש ?םלו שיגמ |
 ךא תמא תרוהב תורמאמ הרשע לע שוריפ כ"ג רבהשו ₪ -

 וידימלת יריב אצמנ ןכו ,םירהא םש לע ספדנו םירז ידי וב וטלש =

 ןיאו םלכ ורבאנ ןמזה ךשמבו ,רתסנבו הלגנב תוריינ הברה ןכ ם םג-
 ןורכז

 פי סיס ,ספ קיסס םקנפ3 רלונעכ סנש סיסלסע לתוי ,פקפכק ספ 3
 ךיילטסע תוכידע | לכו סכיוו ק"זכלס ןמ סקכע סייח סיוע עדוכס ןולנס כפ

2 
 ב

 סקכפב ופניפסו ודי כפכמ קתעס וכפל ןכס ל'ז ןעיככ םלסע לעב לש רכסמ "=
 לככ .םיק יתיסע ייסס יכל, :ליסזכ סש כתכש וינפתו 55 ןעיס3 סמ לסקס =

 ךייט ןסכ קסל 'כ לש ופיכ לע ידיכ שם רונעמס וסולס ליעומס ןפופ
 סוי .סויס וי ןמ סיועכ ןולנס ידוד ןכ ספד ץיד עטנ ןפכ ס"ועכ ףוכלסמ
 ןע סויק סש 53 כ"ססו ,יפקסלקמ יכדלמ 'קס סלכ ק"פפ י"ס לופ6 ייפ" 6

 0 לס ודי םעיסס דיכ וכיכפכ ו רסלכ, :3יסזכ ספד לודנס ד דיב| 2

 ןפכ ס"ועכ ףוכלס סע 5 -- סיכוסז םולע ססעק ךס כוחס יעד 0
 יויכמכ ססככ5 סלכ | .5קללק ספ קייפכ ףייפ לקםמ ס"כ "5 סו | ו"* עטכ =

 סלגו ./(ןיטנ קדס לע3 ןולגס לוס) לעעייט לכיע לפיחי 'קס סלנו .לקפלק

 : כ"פ ,(סש '3 סכעסב כ"ע טיל ףד "מ יפוי םכיפכ
 כוסו
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 תמכחב רומלה וא טשפהנ ל'ז וניבר ימיבש עורי רבכו .ומל ןורכז
 ןמכ ונכשאו ןילופ תוצראב הדוהי ירע לכב זועו ףקות לכב הלבקה
 ךרד םכרד םהל ורהב הלוגס ידיחי המכו ,אמרגותו אילטיא תוצראב
 ןואנה םהמו ,הולגנבמ רתוי הבורמ הדמב תורתסנב קוסעל שדקה
 (ןורי ןדו םינרק רפס לעב ילאפירטסואמ ןושמש ה"ומ לבוקמה
 ןורפס רפס לעב אניוומ שלרמעט בקעי ה"ומ לבוקמה ןואגה וירחאו
 ןמזה ינואג בור םלואו .םהב אויב הברה דועו בקעיד אתועינצד
 ירועישכ םיברב הרות ץיברו ול ,הולגנב םהיקסע רקיע היה אוהה

 וש לכל הבושה בישהלו ,םיקסופהו סישה תויגוסב אתיירואר
 .םרי והינה אל תורהסנמ םג לבא .אנירל םיעגונה םירבד לאוש

 ןוגחש רע הברה הב וקימעהו ,הלבקה תמבהב םג םירתסמב וקסעו
 ן"רהמ לבו וקמה ןואגה םהמו ,הביחרהלו הלידגה ול םירקי םירובח כיג

 ליטפעש ה"ומ לבוקמה ןואגהו ,תוקומע הלגמ לעב אקארקמ אריפש
 וכשמנו ,םיניוצמהו םילודגה םהידימלתו ,םידומע יוו לעב ןנזופמ

 0 לעב ןואגה םהמו ,ליז ה"בה לעב וניבר ידימלת םג םהירחא
 ושעה לע שוריפ רבהו ןיה יעדוימ היה ל" אוה םגש קרצ
 ו ,ןייצ יפה שארב ליז ןואגה ונב תמרקהב ראובמב תורמאמ
 שעג ומכשא ג"רהמו הבזה תכרב לעב רבונריאק ש"רהמ םינואגה
 םווובמכ ןנזופ קירבאה ל"ז םהרבא ןב קחצי ה"ומו ,ינושרגה הדובע
 ליוו קיק ינואג םגו ;םקעיר אתועינצר ארפס 'סל םהיתומכסהב
 ונתוהמו = רעש ת"וש לעב ןהכה םירפא ה"ומ ןואגה םהו
 (וןיבמ זיה םהינש רשא ,ליז ךישה לעב ןהכה יתבש ה"ומ ןואגה
 איהה תעב היהש קקוהמ הקלח לעב םירהמ ןואגה השמ לש וניד
 ןוטע כיג םהל 'יה תולגנה רבלמ יכ ונעדיו ,םש אנליווב ר"בא

 ויושב אמגורל האר) ןייעמל כ"ג םהל ויה הלבקה ירפסו ,תורתסנב
 ונינשומלא ףסוי ה"ומ ג"הרהל ותבושתב ה"ס ןמיסב םירפא רעש
 לע תירבה תרוסמ יסב ןכ םג 'יעו ,רהוזה ירבד שרפל ידארגוליבמ
 ןישה לעב וניבר יפמ רבהמה עמשש המ ,ץקמ יפ שירב הרוסמה
 המ ופ לע ףסכה תורוקנ םע ךל השענ בהז ירות קוספה שרפל ל"ז
 לאומש ףסוי ה"ומ ןואגה םג םהירהאו ,(שיעיו םילבוקמה ובהכש
 תביפס לעב ץ"כ ילתפנ ה"ומ ןואנהו ם"רפפ ק"דבאה אקארקמ
 'ר ןואנה תורלותב הזב רובדה יתבחרה רבכו  ,דועו רועו םימכה

 בקעי
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 עד | .סר5ק3 סירכדס ףרות פיכע 5לוקס ןיצכ ספ .ניפסל ?סכםיתכ |
 ןעזכ רוע 559םי יפכס וכ וקלקכ סכנכקס תעכס דועל ןיכעב %
 סלט וכסכס םיד ויקס 6 ו"פל  ןנויס ד"ויכ 5. ט"פ ודי לב

 : תותכ 'נ הז ל םיד 5 סירפסכ יִתַכיִב
 גכקכ דועכע וע5ע 95 קיחלסכ יולכס וסוגט סיכולנק סמ הנושארה

 6 ם ועכו סיכטפ לנעסכ םנולו סכ5ק ונסעידי יכ .סכועל
 תוק 0 .סתרפסכ סינולנ רלס סנו ייל ןעיס קכוסת3 כיל* םוק לע "

 סלותס לע לולנס ןגט לפסע סזכ סיככד תוכיכל כ"ג סט וסכוסתכ .קיפעס

 'פ5 ססו  (סיכותככ ללסכ לוקו) ל"[ ךלככ ןוסעס ס"וע ןוסנה ריס

 לככקי ץל65 ץוסכ ןכס לכו וכיפולודכ 335, :ליזו 3תכ ריד עלפב 5
 סדס ילקע לע דועעכ לכוכס י/ונסו ,סככקס דוע> ןע  סמילפפ פע

 ,ויפפפעו ס"פס דועלכו = ,לסיסו לוקיל תולקוסכו  ,סיכידסו תופעס ' לט
 .כיע .,יוכו "םורתסנכ .לוקסכ רנ5 ןיסו ,יללתכו יפנוק סיקסופס יל

 ןעזכו .סיקיתע סילכדסו ניס ןעיכ ד"ויח סדוסיב, עדוכ ת"ופכ כ"נ ,

 קיירכלס .לימז םכיס יכ> ס"ופ לכוקפס ריססכ עדוכק ןופנס כינ סק ןו

 קנכקס תנכסכ 3גכ  וקפעי ל)פ סנועס תל כ"ג ריסזסו (* טפו
 יכפסכו

 ק"וע לודנס ןולנה ןכ היס עלעסרכלס ק"דכ6ק ל'ז םריס יכל ה"וע סקלופעה ן

 סכ קחעס ס"וע לודגק ןולגק ןסתו ,לילנקו כוככ ק"דכלה יזככשל ןריס ילפפפ |

 כ ךרדס 052 רטפנו ,כוככ ק"קכ ד"365 לכקפכו ןילכול .ק"קכ ר"5 סיסט
 יפלכ הפו כוכל ריעק יככר ןיכ ל"ת יפוי סליככ ירפסכ הכורלכ סקיפודלןפ 1

 סנ הנקו ,ל"; עפעסרכלס ן"רק) ןולנק לש ויסודכוסמ עעפ כ"ג סורל סירכדת

 ןוסנת סיק ןוטלרק וככ  ,סרוסס ירידסו רודס ירלפ סילודנ סיככ טסלש ךכ ה ל"

 סנסכו ,יסכר ככוד ק"קכ פ"רו ד"36 היסס ל": ןריס ילספכ "וע לכוקמ ו

 יכרכ ךורכ .ה"ומ לכוקעס כרקל קדוכעה דועע רפכ לע העכסקכ 03 ןויפ 3% 0

 יעכס סיטילסס קרטע ןיכ כ"נ נעכ סיק ת"כקס םכעכ קרטעכו ,כופסקע זס

 סק סנ ודפע סש רש6 ףקוסד עויכ ידלרכ ריעכ  וידסי םדעוסקכ ןיפיפ תונירמר |

 ספרנו ,5ווילקמ טגק ןודנכ ,סווילק ק"דכלה ל"ז ןישפיפ ללרשי ק"וע ןוסנס לש וקד

 ונכו -- .2"ע .ח"פ ףל רשיס רוס 'סכ םגו ,כ"' ןמיככ לסרטי רוס ם"וט 'קכ הזכ סו

 לעכ .ןולנסל קלישכ יכד 5:50 סיתש ליז כוד העלש ס"וע ססרופפס ףירקס ןוסנק סיס

 עסוסי יכפ ישודס 'ס םלרכ סיסלפכ סיסודס תלק כ"נ ונעמ ספדנו כ"ז: עפוקי ינפ



 הוכנס - דופע 5 ופעכססכ עסוסי יכפ יסודס לעכ ו סליסכ לכד
 .,ש"כקפ םנםכ כוסלקע ל"ז ססכנפ ס"וככ ךוככ סיוע לכוקעס ככלל
 שופ סנ לסל עסוק* ינפ יםודס לע וכיככ ןולגס ויעס לע כ"ג דיעס

 תפס עוכעכ ויכקל ככ םל כ"ג ליסזסו וכ לוק ויעי ףוככ סכולו
 ₪ : 6* ס"םעיו ,יפ לכ יניעע סעלענס וז סעכסנ

 /30דש רוס ס"ועכ קזכ ל קספדנו 2 טנס ןודנכ ל" ןיטפיכ י"רקע ןולנק

 ןמכ זפס ,ק"פכ מ"קס סנשכ סג סשס סגולג ק"קכ וססכ לע ךירלקו ,סס ז"ט ןמיסכ

 ו :קפירספ סופד) לפקזמי םסככ לעכ ןוסגקע קרופה לע ללקזחי סיע 'כ לע ופעכסס

 ס"קכ ד"כ5 קיקט ל": דלעפלרעס סילס עשוק* .ןרקל ק"ופ  םישיס ןולנת כרס סיס וככו

 וקו ,קיפל ו"רס לולפ יג סש רטפנו ,קנש סיטלסע רפוי טעיוולר ק"קכו גרעכסנינעק

 ! רטפכו ןילופ םנידעכ כלטסטלע ק"קד ד"כפס כ"ז לופט ק"וע ססרופעס לודגק כרק

 לרע כ"ז ןולנק ןקזק וי5ס שפנ ןוכסדל ק"פל ז"לקס םכע 'נ '5 סויכ סשרלוו ריעכ

 1 סופד) 5" ןניסכ סיעניע סכסנ 'סכ סלעס וסכלע פונו ,סי'חכ דוע 15 קיס רטס

 ס .ץסכועס ןוסנת כרס סיס ליכה טלטסרככה ל"רסע ןוסנק לם יעילטה ןכסו -- .(כ"מרפ

 לודנה ו כרק ונכ רטל .סכרעסק ק"דכ6ס כ"ז יכדרמ ס"וע ןולנק כרק יכ6 ל"ז סיוסערע סחעש

 ל'ז ןיווכוס םיס יולק כיכ קירל ס"וע ערוכה לודנס ןולנק ןקח) ל"ז סלעטרכלס סייח ה"וע

 טרכלס .קחלי "ומ רכככס םיפיס ףירחס לודנס כרס וכרידי יכ6 סיקה (כס5סינפטס ק"דכסס

 לע סירקי סיטודס ללוכ קסלי תיש ק"חעהעכ וקו ,סקלרק ק"ק ידככנ ילודנמ ליז

 חק כרס רעוכע ירירי ורוככ וככ סוסלוסכ כ"ערס םכטכ כוכלכ ספדנו ,סירעלנ פויטרפ

 / יריצ ילודינו יריליע ו"ר> ספטסכככק םייח ןמכז הפלט ק"ומ סלטק סכחס ריכנה

 -- :סיתי ןיכע 'ק ,ןעיכיכ ריעכ לוק וסכש

 "סב .סוס סנ ךירסהט ל*[ "ערה וניכרעמ קלועה םרוס רפסכ כ"ג רקי רוק הארו (*

 ק5 סוטעכ סע יסרעל, ל"זו סט כסכו -- סעכח דועל אלל סט ורפסמ

 וס נע דועלל ןפוק רחל לכ סע ןועסע סיכרו ,םיסעסק 0 דלע .סירוכ לע רכדס

 \ רוליככ סקירפסכ סקירכד וליג רש סינורסלה ירכדכ ערפכו סיניעל קוקס ליס יכ

 ןנוכסע ןייעמ לכ רטל קרוס ירעסו יטכסקירו רקוזק ןוגכ תככקס ירפס וקפדנש קוס ןמוכ ןכש
 :י



 םירבדהו ,עוריכ ,ל"ז ילאפירטסואמ ש"רהמ לבוקמה
, 

 םיקיתע

 סיקסועס 0 כייג סיככקנו סיכנסע-וןיס רוע .סכיסי < ריק ּז

 הב

 רסלע סעסה יפ לע סי כוע סכי6 סקירכרט פ"ע6 ןייעמס סעדכ רקוכע סוס

 סיסכ ילטכ | וליפס 656 קכ וניכי סיליכטעתס דכלכ וז לו ,לכוקנ יפע לבזק
 סטרפ ו סרדסס טרפל סיעדו* סנילו ,וככקתי קכיססכו ,סלסעטו סנינ* .ןיכ לס

 סופי רודקט יפל סרונ הז לכו ,הככקס סעכה דועכל ןילפוק סה סנ "סר טריפ ספ

 קכ קסרס דת לכו ,שירק םיק שיק סניגלכ סרפס6ש דע ךכ לכ סעכמה קטעפ

 ,ססנקפ 6יק ספעידי ןורקסס פעסכו ,ןידה ₪6 ןסיל ריסעו ,סיכרכ טרודו כ

 לכ6 ,תעוסמ וילפ סשקי 65ו ,םוענענה עכטכ לכמ סורעה לכסס שינרפ לו ל

 םוריפכ וסעדקס> ן"דערה כפכש ועכו קס כר קיה הכ הצפקעסש .סיפד" |

 כוסעכ ןמס ורפסכ כ" ךרככ ןוסמש - ןוסנק כ"ג וקיפעסו ,ל"ז 5"נרס ל"כ

 ופכוטפכ רפוכעכ ריי פוס לעכ ןילנכ ונכ די פתס סיכוסככ רססנש 030 יכ *

 -- :הזכ ךירלקש ספ 'יעו י"ר ןפיס ףוסכ םט ורפסצ

 דוק קנט סולע שלש ךרעכ דסע ןועדק ןעזכ סג יכ רחל סוקפכ וניל50 רסומע ב

 ןילופ .םולרסכ סל ןק לפרסי ינכמ םוהפטמ סולע הכרה וס5מ רבכ ,פ" 2 וה

 דיכ ספסדלוע ןרלע וסרנסכ רסס זככט6 םולרא קלקמ סוהקמ ילוגמ סעה

 רעל סיפרו .סילד ויס סכרו = ,דלע .סילטלוטעו .סיעכ ויסו ,ליככופ .תנידנוכ רובכ

 לדגלו ,הרופס זועעכ קיזחקל סכ ורפע 65 סטק סדוצעעו קור רלוקפו ,סנוחל

 ןיס יכ | ,ססדלומ ןרפכ סיכפל סהיפוכ6 וטע רסלכ סיקסופקו דועכפס דוקלכ ₪

 סכופכ ןרפנ דועלפק ןוזס קיס 6לו סדי וכטרפכ הז רוכעכו ,סססכרפ יקפעב' ס וי

 ןץס 65 סס סנ ,ויפורוסו םיקל5 יקס סקל פורוקכ לע ועקות רק סעכ \

 וניכר .כיטס רטס וסבוטסכ ריסתס קדוסי וניכר סיקללס םיפ רכדכו ךכ -לכ .סרופ

 םיפורו ןיכופ פוכידככ םומוקמס כורכ יכ וכל דיעת דעת סע רט6 לז ₪!

 וסלמי רטסמ ןיכמ סדל סקל סירכוע סק ,סקתד ךוסע קרוס ידעוכ סש קס ,

 ס"רקמ ס"וטכ הזמ קסר) | ,ד"סכע םקיכככ דעכעכו קד5 סרועלו ובל ילמ 5 סט

 הלפס 'ת רתלע פ"וט קלחכ לודגת עורז רוס 'סכו כ"יק ןעיסכ כוככ סופד +

 סכופכ ועק רש6 סירועקו -- ..(6"ת יפוי תלילכ ירפסכ 6וכנכ וירכד יסקסעסו ג

 סככ 56 ועט 55 ["כע קעכסכו רופכ סילודג כ"ג ויס סקע פלקש פ"פ5 רוד

 טדחמ סטפנ ספקכנ 65 סנו 8 ס'פס דונולכ סירימלפל קרופ ןיכרסלו סכישי <

 פורוקכ ע"5 סיקפפסע ויס קר ,סיקסופכ וס דומלסכ ,תכלקכ רוכס סזיס רכס

 ,סלועכ ולכקפנ רט6 סינסרופנה 5 ילודנמ ורכחפכ רש6 ,סיקסופס ירפס ךופמ

 ם"סרס ירפסע  טרפכו הלנק ידיק' 556 סייולע ויסע עורז רוס 'סו ס"יכסרס

 וכיכרו סירוטה לרפסע סנ סקירסלו ,קרוככטורמ ם"רסע ידיעלפמ | ינומייע סוסגסז

 קככקס סעכסכ פורפסככ קר קופעל וטידקת סכעז כור סלולו ,סקיעודו סדונספ +



 יפוי תלילכ

 ?וריפב רמאו  ,הרותה תודוס י'פע :גהנמ הזיא וא ןיד םוש תונשל
 נישה רשא ותבושתב הארת ןכ .תורתסנב קסע ונל ןיא םינירב יכ

 ןואגהל
 ןופגס .זייע .ריסזס .רּככ רסלכ .לוטיו 6כי סשסס 6 לוטיל סלולס לכ 5) יכ

 \- רצריפ - ןופעס -- 55 ס"ומ 5 בכל םו:5 'סמ לע 35

 = שנ ויכקלו ,(ק"פ5 ך"ם הפיליכיוו סופד)  וקיפ5  ליימ םסנפ 'פ יג סויע
 | יִכ ייפ 'כ ללומס 'כ 5קקכנס 5קפלקע >לועש ףסוי סיוע ןולנס

 [ :קיסעי] לסוזה יכעלע לע ססכנ5 5ם5 'כ5 ותעכססנ נו"דפפ ק"דכלס
 | 0ז סעכסנ כרס תוסעכ ופינפכ רס5 סינולנפ ססו תושילשה תכה

 : ללרםי תולופת לככ קפנקס תעכס כיפכמ5 סתקוסת לדונעו
 תוכסקנ3 סג םידכפכ וסרדו  סינכ3 ססיכנד פ5- ונכרפו סילפ3 | ולנע
 ! וכ3 סלקתנו ,סינקס תוכז> סידנכנו סינכ םילפס ז"ע וכנפ סנו  ,'ס
 0 : ונזע כייסלו 5% וקפווידכוקמ סייככע וניככע סכנקס תודוקי לש ססילגד

 . .םודקס וכיבכ סזכ ךיקלס רככ | רסלכו כ"ז י"כ5ס ינתכ רופ3 וכלסו וילפס
 7" [ סנוטנע םופד) ןועכס םכפ יסכ ותמדקסכ ליז וכלפע .ע"ערה

 "תופרפ | ילודנו ינכס) סג כוטס וכנד תפס  ןכ סג 3'ז ע'ערס קלס  פיסס
 1 2 םיס יכדכע יככ3 .קספי ס"וע לודנס גכס ידי לע ,6ינכופו זככס
 / | סיקכפ יככד וכעע עועסכ ןופל יתכליע | ץכפס ק5קמ וינ6 53ו סרט

 ק 55 תוכ םפכ תוסעל רלע וכ לילפס לוקס, סס כםכו ,סככקס תנוכסנ
 קע ע .יפכ יכ .סקפ סשעי סולסו סזועפ3 וקיזפי רס5 זככס5 ככ סיכידלס

 חוו דיסס ייולנ ולכפי ןכו- סתדמסו סקסמ נכי ןכ 5קמננו סנסע3 סתנכמ

 הקסכ - דינפ "סספכ לכנו סנכל לכנ סינפ תכפלפל סינוכ תוסעל

 תנסב [ ד רענכונ סייס תיגס) םדס 7 'ם) ופנכסס3 | לניוונ ליז
 -םנוכ .תויסכ סעד ץרלס לכ ספל רככ ויני יכ, רפסי סס רשל .ק"פ5 ך"ם

 7 יםנ5 לט תוקקותססו (ףסוכ לדונ ויניע3 קלכ לוס יכו ,ן"ק יעדוינ
 על סיולחע לודנכ ןטקכ ןסככ סעכ .סלוככ סנול רעל דע ,סמלעכס נכס תלז
 , ?וככט6 ןופלנ ס*ן) עדוכס ןולנס כ"נ 53 כסלו  .ל"כע ייספייקלו 'ס דוסכ

 ויל זוע .לככ .סיקיזסעס תכנ סיס 3'ז לוס סג לסל ינוסלגס תדונע לענ
 3 סיניכטקמס דגכ תוסק כ"ג רנר רשם5 דע 30 סוסרפ3 סלנקס תעכס
 עמ 3קצי 'כע כקעיר ףפועיננר לרפס 'םכ ותעכססכ םכופע לעפ סז

 | "מס



. 

 ט ל 0

 המצ לעב אוהש הארנו) וירנ לדנעמ ה"ומ רודה תפומ |
 בתכ זיעו ,יו אלב וא יוב "יתתמ םש טגב ןיבתוכ םא ןודנב .,(קדצ
 יפלש יתבתכש המב ילא ת"כעמ בתכש המו, ל"הזב םש --
 יתער ו -

22 

 וצר

 סלענ 5 .סנסו , ל"סז< סע 3פכט (ט"כס סרלטסנפ םופד) :ס"כמ תנסב כ למס |

 יכפס סספרס לסל ססיניענ סיעכס שיש לוס סיעדוק לס תכ תעסלנוס יכמפ =

 סינכס םיו  .וקעכו וכמס ץולכ סכק םכעסע לעו * .וסד סידי יתש3 | נק | 4
 ךלנפי ל"ספו .ומע סינילטקפס לש סדקדק לעו .ופנ ונכק וסיכס "5 00י3₪ =
 יסכיס יפכ סולכר 055 סכיכ לכוסיסד יד לכו .וקיכלסו יכפ ושעו .וסנכ רכלש <

 קזנ סילכד | םוכיכל | כיג סלכו .סס ותעכססכ | ינוסלגס סדונע לענ ליכע :
 ףופ סלופס דועע סירוניע יו ורפסכ כ'ז ץיולוס "גס ליטפעמ סיוע  ןולנספ

 לנוקפס ןופגס וקלס לנסס כט עפש 'כס םל כ"ג סנסל ליכזע ססו ,ס"פ

 תוסנכו 5כילק סנםיככ רז סעכס תוכגכ לימתס לוסס כפכו ל"ז ליטפעמ יו
 םוללס יל םירכפס רפס | דופככ כייסל עדו* ולפסכ יק3 לוסס יעו ןוסלס = :

 ,עלפס רלק יכ ספ דוע ךיקלסכ ידי ןיל יכלו ,דוע ךיכלסש ש"עיו ריכפ

 : ונכסכס טע3 ידו
 קי"יקכ .ר"'כפ .דוע ופויסכ כ"ז ם"בס לעכ םיקריס 55 וכיבכ ינעב יכ |

 תנסכ לילנסו לקללק קיק ספ דיינל> לגקסנט סלטנ) ,5טילד קמילכ "=
 סכרפ כ"ג | סיסס רסס לפולנ סדכטסע5 ק"קנ ססעפ עריפ (ק"פל טיעס + 3%

 סיזככס5 םדע סיס ל5 ןיידע ליסס םעכ יכ ,סידרפסס םדעע) סם סדעס

 זוע .כיסלסש .(עודיכ ק"פל וילט תכט לסכ סט ונסייפכ סס יכ סדקטסעסכ

 ,וכופלו ויפ סנס סכנקס תעכסכ סנו ,ססיתודנלכ ליזס יככד .לע גיעלסמ .וספכב
 כעלו יפוד סילע .רכרמ .סיסו ,םעלס סעכמ ליסס וז סנכס לע ץכולפע = :

 לכו ךסנכ .סד6 לכ .ייס* סילסלו יפוסוליפס םעכמ קל ויכיע3 2ססכ 1

 יולג בסכפב 63 סז לכו .סעכס ופערל סיכס5 סיסכל סנ סספעו
 פל 3כס יגפ3 ןפעיתס סעייקתנט) ספ סדלטסעלע סדעס יעכס סשל]
 5טילו ןיפופ פוכידע למכסו ילודג | יכפל לכרס ועילס כשל *(ןילצול קיירכס

 ןככדע כוסיס דע | יודכ כייק לוס סל לוסס םיפס לע סטפסע | וללסי | .ססש

 ןיסד, ליז קיכס לעכ ביסס זייעו .ו5 6פכו 3שו סעלמ סכוסת קשעיו סערס
 סיכעעוס וכסד ןכנלנ) 532ו5 וכיפלד לםעסו יודיכ ספיע גייס םילס סזש פס

 סיננכס יככר 5ע | גיטלפס כ"םכ | ,ןיסלגע רומסו .'פ3 6םיפדכ סי5  ןיניפעסמ

 ,סיעט לכי .סכוכו סלקיעו סכותס לוק סיסש סכנקס תעכס לע יפוד ל

 5טיספו 2 ביח יפוי תליל



 יפוי תלילכ

 לכהד אל וא 'וב ןניבתכ םא ךרוצל אלש אוה הז קודקר יתעד
 םיארקנ םימעפלש ונאצמ םילודג םינהכ בורבד ,אוה אמש אדה
 ינא ז'עו ,רוסה י"פע הז לע בישה ת"כעמו ו אלב םימעפלו וב
 הלאכ םינינעב ונררי אלמלאו תורתסנב קסע ונל ןיא ונא יכ רמוא
 תורתסנב ב

 תוכימס ליסס פיפוסו5יפס תמכס כס5 ךשעכ ללסד דועו .י דיכ ייסד 5טיספו

 כפסכ יפכנ ע"כס ם"עכ ס"עס סעלם סימע ריסזקש  סקזפ ססלו ענב
 ופכס לע רנועו סילק סג וי55 ךיטעעש 555 ככ וז לכו .סיקכ5 תולכע

 יכנדו סכנקס םעכס ךילסעד קכסלעו .יודיכ כייקד לוסכמ ןתפ לכ לוע ינפלד
 לכ ועילססל פ6ש תיכ ןיכע ריעסס5 יולכ ,וויג ילס5 סיכנוקמס לייזק
 ,סכוסתכ ק":ס לעכ ל"כע ייככדל לכו* ספסש = סע לכע סלכקס לם םולעוקס

 ונעעש תוכע לוק ס"דכ 'ד ןעיס לפ5 תוכסיס ק"3 ת"וסכ סשספדכ קיסו)

 -- :(סדלטסעל ליעע סקוקק ץכלע

 6%₪ לולב סלככ פיפוסוליפס רייע כתכס סמכ קיד ופופ לס ויכנדע הנהו

 סיקמ 1"5 סיעקס םודקס ונינכ סנש כ"ז ק"כס 5ע3 ללוי וכיככ עדי
 דיעלפ סיסמ לוס םליס ס"וע | ןוסנס דיעכמ סיס םינס לעכ יכ) ונכד ונכ
 עטעפסע סיסו ליפוכוכיפס םעכסכ ןכ סג קסע (עודיכ כ"ז 5"עכס וכיככ5 קסכוע

 ינסו סילעכ כלע פל כ"ז ל"םכסע וכיגכ וכלסכ ךכע כש5 ותנוסתכו .סכ
 קיכוס רסלכו .סיפוסוליפס םלכ וטסילל יכנדעו סינויס םעכסע רגר כ"נ
 למס סכולפס ותנוטסכ ויכפכ קדטלסכ כוס ךיכפס ,ז"ע ל"םלסע וכינכ ופופ

 וטסיכמ דייע 3פכ רסס סכועס לפסכ ס"נעקס יכנדע יו .ויכל ניססו לזק

 ותנעעל סנש לע יל נקכש .סעו, דוע ויכל כפכ ויככד עלעלכו ,ותעייסו

 ₪35  ,סככס ספ .כעופ יכס סז לע ,סזג ע"פ קיסכעש 556 סז> ססו די םי
 ססיפוסוליפכ קופעלמ סכנסש סנומ ,ססירכדכ יעפעע ןיכסכ סכנקנ קופעכע לפוי
 ותעדקסכ ןיינמלס גתכש סמע ינודפ5 ללוכנוכ קכ סעטכ ל5ס םוחכ םי לתוי יכ
 לע ם'עכ ם"ניכס תכוססע יכע גיסס ת"כעעש ינסעתו .סלותס כע וסוריפכ

 .ותלעעל ןכוע לםלכ סילנוקעס לע ודככ ופנוטס סנסו ,ליפוסוליפכ סיקסועס
 "לויכפ "ססכ וכל סיקידלו סינוט דקחלכ ססינע יכ לעופ יכל ןסיתס כע ינלו

 כוסל וס: לש5 ,'ז ןעיסכו 'ו ןעיסכ 5"עקכס ת"ופכ סיסו) סכוסתנ פיימלס

 סנטס סתולכ ,קייפ5 'ם םכסכ לקלקק םופדכ כ"ז 5"מקכס תוע ילק5 כל ןעז

 וימיע ספכעל ללכ ויס סלו .ל"ז סיינס לע3 םיקריס ללו* וכיככ 03  רטפנס
 ןינעצ סט םייע יט "פ- ףוס סיימ .ללככ ם"פכס תייוסכ ייעו ,(כסכס סע  כתכ ןכלו

 ןכו -- : פיפופוניפס תעכמ

 ה. רי
 עו



 י יפוי תלילכ

 םשה י'פע םילוספ ןיטיג המכ הלילח ויהש קפס יתלב ,תורתסנב
 רפסמ םוש םילשהל אלמ תויהל ךירצ ילוא יכ ,'תי ותאמ ול ונתנש

 אלא ונל ןיא ונא אלא ,תורוממ לוספ הזב שיו ,ןוקירטונו אירטסיג |
 םלועה ךיא םגו ,אוה אוהש םיעדויו ותוא םיניבמ םלועהש םשה
 --:(ד תמאב םירמאנה וניבר ר"כע 'הזב ךיראהל ןיאו ותוא ןיבתוב

 ןמו
 דסע סיכסזכ ויסט ,ססיפוכוססכ לודס | ילודג ללסכ ןכ סנ לנעס ןכו 67

 לע 55 ספ וסכנקס יכיכעפ זע9 סוט ססיכנד ךוסכ בכעכ .ולכ לכו
 ותול קילכס לשל ללוטס תעד לופסל ופ = םיפסכ סימעפכ | לודג סלכס 53
 ג"פ ןמיסנ ןילכוכע ס"כסמ םייוסכ סעגודל סלל = .סל5 ועכ | ילכדכ כיססמ
 תפילק ןיכעכ ל'ז ל5סיעעכפפ לפוכ יתכס ס"וע לודנס 3705 3'טכש סע
 לודגס 3לס5 גיםסע סע סייס ןעיפכ סירפל לעט ת"וסכ ליג 'עו ,םודקס סמ
 לש5 םולדס ד"ע ץללוע וילע וסלי רם  ,ידללגוליכ וכינסועכ6 ףסוי ס"וע
 כסס לע סיקנלס תל ןודכעפ סיקלעע סעס .ךלילוס3 קוספס לע סיב טקד
 ןילפ :תכ ז'עו ,סיטפסע 'פ| לסוזס לפסל ויככדכ דעש 6יּכסו | ,'וכו זס
 םולדס ןיכעכ ופלעפ ועפע ללכפס לשלוש + ל'סזכ סלוגע תסכופכ סש לנפט
 לפסנ .סילכ ותלענ פינס לשלו ,ריכזס5 לכ יכ םס ,סלילס לגעס לע יפקד
 תולתסכנ קפע יכ ןיל סנס ,'ונו סיוג לע סיקכל ךלע קופפכ ע"ע לסוזס
 כס טעעס ןעו יתליסעל ןוס יכפילוס וקכענ לכס ,סכלס סילנד לע ביטספ
 'וכו "וסלעפ 3סק לססכ רסוזס תכוכ לד  דיכעפכ .סללנד וכ 3יס6 יס יככס
 סכק סל ןודכ> ו"ע ןעיפכ כקעי םינ פ"וסכ ןכ סג יעו .סז3 ךיללסס שיעיו
 ןניסנ :סנו ,ם"פי כ"ז י'כלס ינסכ י'פע רנדס כלכל סע גתכס ןקס ןלסלכ
 סס ריפסס ןודככ זיעו ו'ע דייע יכפיסכ יכל סכס םיוסכ כיג 'עו .סש זיכק
 נישסכ ךיקסס ליז לולו ,ןיכלוע ויכע ולליו ,35 כ 659 יס ללש .תכוננלס
 סייסו = .סינוט תועוקפע .לסוזפ לפס וילכדל דעס כ"ג .פיכסו ססיכנד לע
 ןוסלקס לכטועכ לוס סז רכדס 535 לסוזס לפשע םוכלס קסופ יכלס לכו סמ
 סג ספ גמע יכנס 3ג5 ךקדכו -- .סזכ ידו ,סיסעיו כיע ועגעכ דע םעלסו
 ןעיסנ סספ 'ס3 סזכ כתכ רסל כקש קס לע ןולגס ילד ללוקס יכיעכ כ
 סכיפסס חסונ וסיפדסו ופ3 גולקמ) | סיטדס סנס ספ לזו סי" קייפ טיפס
 הנכס ג"סכו ,סלונס סדוכע סע סכפתס לדס םפדכ ןכו כ"ז "לפס םכוכ רדש לע סיקופפ  סילעופ כלולנס ספקסנ .נ"סכו = .תוקיפסס כולו דוסס יפ לע
 לוטיל סלוכס לכ ולסכ ,סע ןועס יניעכ סז לכד טספפכו ,סילכוקמ סיטוקי ל

 תל
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 :המע ויתובושת וניבר ףילהה :רשא םיניוצמה םינואגה ןמו ו
 אקארקמ שיקריס לאוי וניבר ןואגה-ונתוהמ :ויה םש ורפסב

 אריפש  ן"רהמ ןואגה ..(האלהל ראובי רשאכ) .ל'ז ה"בה לעב
 וגה .(הימ ןמיס ביה יינפ ת"וש) תוקומע הלגמ לעב אקארקמ
 :ןואנה .(א'י ןמיס א'ח יינפ ת"וש) בהז ירוט לעב יולה רוד ה"ומ
 "מ ןמיס ד'וי קלהב םש) ץיטסורפ ק"קמ לרנעמ םהנמ ה"ומ
 ביהב קר םש הספדנ אל וילא וניבר תבושתו ,'י ןמיס מ"וה .קלהבו
 כ ןמיפב ,םש) אניוו ק"רבאה ןמ םהנמ ה"ומ ןואגה .(א'צ ןמיס

 .- = שבו

 סיקל5 רונכ יכ ,הוככ | ליסככ לכ 65 תעלכו | ,לוטיו לכ* סשס תל

 כ טל, לח סייל ל סנופתנ 3"םקסע תכס סע 2 ,לבד

 0/7 ל ,ופכווכו ולכוטו ופפופ > ועדי \55  לסזפ לולכ .וטיכי 55 פולכס יפונפעו
 5% ףכופג וטעסס סיטודקס | יפוכלו יתוגכ לכס עדו ,י"גסכ ילפסנ | ול5מ ךכש

 ספל ךיניע סקפ ספעו .סיקסופסו דועלפק יכנדכ 555 ךכ .וגסנ 5 סלוע
 .טיפססס 55 סנ רקל כנקע סופ וכיכזכ לכ5 לספל יל םעע סזכ סיס ספד
 סרו 0 עדי 55 יפו ,תופללסו לחקיספו לקפס ימלםוריו .ילכככ זל
 קפע ך> ןילו ספל ךלדכ .ךנס 25 יכוסל .ןכל | ,תועיטכנ ךלקכ לכי ןוככ לע
 / ינופלו סלופס יזכ סינינעו סיעדו* סס וכפכ סיסודיס3 סילסיתעס םולתםנכ
 | ןוניקנ ןוטעס וניככ 5ט ןסכ ספי דפע סעו ,סיולנס ועריס . ילוכסו

 | ,'וכ ועו ןכ  קוכיתכ ללפתפ לוסס לעלו סדוס ,סלכקס יכתס לכ דמלמ
 ומפתס לע :ודי ,סכסעס לכש עד כ35 .ססל לש5 ספל :יסי\ ךכלדכ גוסכ ןכ
 2 ויככדפ לכפונע ילס | .ליז ליטקסע לייכע .ייסכויכעס לע .וכידיו

 3 ןלכנש | סינסכעס יונס ללס | כיטכו ,סילנוקמס סככ 65  גסנמס
 ככ יריס* קזיסכ רנד סזיפ תומס .כתועד 5עיכ סל ףלו .סיסדפ
 .סזיל .ןווכל ספוק סל ן"ס יעדוי5 תודיססכ קוסועו סיקרופעס יע5
 לכ קפז סג ףלו ,סיכוכקלס יכנדכ םודיס 7590 סע יפכ תוכסכ
 ע לע ליכולככ | ןיסוול דועו | ,גסכעס תונסל ככדס .סמלפ5 לכו תכל

 0 סתלע סלופ יסודיח לכ ופלכ סיכסי | גסנעכ דוע ספועו ,סנסע



 אי יפוי תלילכ

 א'הב םש) ןייטשפע ריאמ ה'ומב ל"גס םהרבא ה"'ומ ןואגה .(טיכו
 ןואגהב םהרבא ה"ומ ןואגהו .(ז'ס ןמיס ב"הבו 'ט ןמיס זיעהא קלה
 ינבר ויה םהינשו ,(וינו ה'נ ןמיס ב'חב םש) ןימינב תאשמ לעב
 תאשמ 'לעב ןואגהב לקעי ה"ומ ןואגה ונתוהמו 0- קסירב ק"ק
 לודגה ברה .(זיט ןמיס ב"הב םש)  בקעי תלחנ לעב אוהו .ןימינב
 ןואגה יתערל אוהו  ,(ה'י ןמיסב םש) יש ביל ה"ימ 'םיכהז קוני
 ק"קב וימי ףוסבו אניוובו אלשימערפ ק"רבא היהש שלשיפ ביל "ד
 לודגה ברה .ליז לאומש תיב לעב וניבר ןהוה היה אוהו ,אקארק
 ןמיס ר"ויה 'א קלחב םש) וניבר לש ריעצה ויחא ל'ז יכדרמ הייומ
 ה"ומ אתביתמ שיר לורגה ברה .(יבו 'א ןמיס מ"וח קלחבו "יו "ו
 קיזייא קהצי 'ר ןיאגה אוהו ,(זינ ןמיסב 'ב קלהב םש) ו'רנ קיזייא
 ןואגה םע ת"וש יבתכמ תיפילה כ'ג ול היהש אנדרוח קידבאה
 תרובג ת"וש ףוסב ראובמכ ליז ךישה וניבר לש ויבא ץייכ ם"רהמ
 ו'ע ןמיסב םש) לדנעמ םהנמ ה"ומ .רורה תפומ ןואנה .םישנא
 ה*ומ ןואגה ונתוהמו .קרצ המצ לעב ןואנה אוהש הארנו ,(ה'עו
 יכ קרצ המצ לעב הז ןיאו ,(גימ ןמיסב םש) יולה לרנעמ םחנמ
 ק"קמ לרנעמ םהנמ מ"גה אוחש הארנ רתויו ,יול היה אל ל'ז אוח
 אמיל הדוהי קחצי ה"ומב השמ היומ ןואגה .ליעל ונרכזש ץיטסורפ

 אל וילא וניבר תבושתו ,ט"פ ןמיסב םש) קקוהמ תקלה לעב אוהו
 ויתובושת בישה םג .('ז ןמיסב םיוח קלה א'הב קר םש הספדנ
 ה*ומ ג"הרהלו ,אדורב קיקר מ"ר יולה רוד ה"ומ ןואגה ונתוחמל
 בישה םלוכלו .ונל םיעדונ יתלב םילודג הזיאל רועו  ,ו"רנ אקלעז
 ,הקקוזמ .םיתעבש ,הקוספ .הכלה ררבל הבהאמ הבושת וניבר
 ,ויתוארוהב ותערב ףיקת היהו .הרבסבו לופלפב ,הרורב הפשב
 'םירובגב ץימא בל היה ובל יכ ,םירומה ילורגל םג םינפ אשנ אלו
 'ה ןמיס ב"ה יינפ תיוש ורפסב אמגורל האר .םירה רקועו יניס
 המו, קקוהמ תקלה לעב אוהו ל'ז השמ ה"ומ ו םש בתכש
 םג אלה .ךכב המ :,רוטהו הנשמ ריגמה ןכ וניבה אלש תבתכש
 יונל והינה םוקמ לבא .,חלילח םתומכ ונניאש ףאו ,שונא בבל ונל
 םינוש תומוקמב םש ורפסב הלא ומכ םירבד רוע אצמת ןכו .ל"כע

 -- .הזב ךיראהל ןיאו
 הנהו



 יפוי תלילכ

 : וניברל ול היה ליעל ונרכוש םילודגה הלא לכ רבלמ הנהו הז
 ימכהו ילודגמ םיבוהא םיערו םירבה ינש ןכ םג ליז

 ימיב רוע תוריריו הבהא תירב םהמע תרכ רשא אוהה וודה
 .ותולדנ יטיב כ"הא םג תיוש יבתכמ הברה םהיניב היהו  .ותודלי
 אוהו ,(ל"ז ךישה וניבר לש ויבא) ץ"כ ריאמ היומ ןואגה היה רחאה
 ימיב וידהי ורמלו ורבהתה יכ ל"ז וניברל קהבומ רבה היה ליז
 םירידא םימב וללצו ,הריקשבו ןויעב אתיירואד ירועיש םהורלי
 הז ודררפנ רשאכ כ"הא םגו ,אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל
 הקספ אל רוע ,תונוש תולהקב תובישי ישארל ולבקתנ יכ ,הזמ
 םינינעב םהיתובושתו םהיתוקפס הזל הז וצירה .קוחרמו םתבהא
 ת"ושב םישנא תורוכג 'ס ףוסב תואבו תוספרנ ןלוכ רשא םינוש
 וניבר ורוכב ונב תא כ'ג חלש ליז אוהו .ץ"כ םירהמל םיסהוימה
 התמרה ותבישיב וניבר לצא דומלל ותודלי ימיב ליז ך"שה לעב
 אלמ ותיבל בשו לידגה רשא רע ,ותרוה ראבמ םייח םימ בואשל
 לא ויתוקפס ל'ז אוה םג ץירה זאו ,םיקסופבו רומלתב 'ה תכרב
 ול םג בישה וניברו .ל"נה ץ"כ ם"רהמ ויבא ייהב דוע ליז וניבר
 ם ג רובכ קלה םש ותבושת שארבו .הריתי הבחבו הבהאמ הבושת
 טיי ןמיס ב"ה ףוסב ייינפ ת"ושב ראובמכ ץייכ ם'רהמ ןואגה ויבאל
 ביבהה ירימלת יבוהאל ילאושל בישא םולש, ל"הזב םש בתכש
 ה"ומ םיקומע תוראבמ םיקוהמ םימ הלורד םיכהו קיניה  ,ינבכ יל
 ךל שי רשא אלפו אלפה ךילע אילפהל ףיפומ יננה .וירנ יתבש
 אשיל תכלהו ,המואט ונממ םלענ אל ,המזמו תעדר אלמ המכהב בא
 .םוקמ לכמו ,יראה תא ןיבישמ ןיאו ,יראב ימ בואשלו קוהרמ יעד
 ךישב הזמ הארו) .ליכע 'וכ "יעד הוהאו וילעבמ בוט ענמא אל
 םש בהבו ,וז הבושה לע םש זמרש ג"ל ק"ס ףוס ה"ס ןמיס דיו
 עישוי ה"ומ םיסרופמה ןואגה לודגה ברה ירוממ הז רבר יתלאשוו
 "וכו "םחורי וניבר תערכ ול הארנש המ תוכיראב יל בושה ו ,ו'רנ
 ה"ומ ןואגה היה ליז וניבר לש ינשה וריבהו -- .(םש ךישה ליכע
 ןואגהל קהבומ רימלת כ"ג היהש זיוושענ קיקר ד"באה ליוונז לאומש
 ותרותמ דחיב ולבק םהינשו ,ל"ז וניבר ומכ ןילבולמ ם"רהמ וניבר
 לבת ינפ וריאהו וחילצהו ולדג רשא דע םתודלי ימיב ריאמ 'ר לש
 "יהו ,םתבהא תירב תא ורפה אל םתולדג ימיב םנו .םתרותב

 םהיניב



 בי יפוי תלילכ

 ,הברמל דע תובושתו תולאשו תורידי ירבד יבתכמ דימת םהוניב
 בהואל יוארכ דובכו הבהא תותוא לכ וניבר ול הארה םעפ לכבז

 ט"מ ןמיס תלהתמ ביח יינפ ת"ושב הזמ האר) ,והומכ בל רוהש =
 ג זיכע ךא .('ה ייפ מ"וה קלה 'א קלחב םגו ביינ 1 ףוס דע
 תא ולצא הלקלק אל הלאה םירבחה ינש לא הלודנה ותבהא
 5 לכ זיז ףא תמאה ןמ זוזל רוהטה ובל תא התטה אלו הרושה
 ושלב םתארקל אצי 4% תמאהש םהירברב הארש םוקמבו

 -4 םהל אשנ אלו ,תרתוסמ הבהאו הלוגמ .תחכותב  ,תרבדמ
 ונושל תוברהב םהילע אבו אשנתה המחלמ רובנכ ןיוזמ שיאבו
 םישק םירברב םג םימעפלו /טרפו טרפ לכב םהירבד לכ רותפל
 היה והנוכ .לכו ,וטעל רוצעמ ןתנ 0 כ ,עומשל םיהונ םניא רשא
 ותבושתב האות ןכ .םהירברמ וירבד וקדצ יכ םהינפל ובל
 ינירב ,ל'ז ץ"כ ם"רהמ ןואגה וריבהל בישה רשא הבהרהו הלודגה
 ליהזב םש בתבש ,('ר ןמיס ב"ח י"נפ תיושב הספדנ איהו) ןיבוריע

 ךבישהל אלש יתייה םכסומ יכ ינושל תהת תמאה רהכא אל הנחש
 ינתשקבש ןורהאה ךבתב אלול םימי הז ךבתכ יתלבק יכ .םג ללב

 יגיגהב יברקב יבל םח יכ ,םקיר ךינפ בישהל יתשובו ךבושהל |
 ,וכו ל"זו ןושארה יבתכב יתבהכש המ לע תבתכ רשא שא רעבת ="
 ילע תואפהלו ךמופמ ןילימ הל ריהמ רפוס טע ךנושל ביע :

 ךירבד ופייתי ןעמל ועטי אל ןבר תיב לש תוקונת רשא' םירבד
 לודג תועט הז ה טאל םיעמושה בל ליהבהלו םיאורה ינפב =

 ירבד לכ תקתעה אלש ךתנוכ איה הזו ,ךירבד םינכ יאדוובו אוה
 ת"בעמ יכ םיאור םיאורה ויה תקתעה אלמלא יכ ,ךשפנל תארי וב
 אוה קתעהה יב תערי אלו ,רבדי בלו בלבו ,ובלס אלו בתומ

 ךרתבד ירד יתילד יכ הוקאו ,בל ימכה לכ ינפב ךירבד ודכליו ילצא :
 -- וליפאר ךתעדא תילג גולגל ךותמ רועו ,'וכו ךילע ופחילו
 ךטהיר םופלד רשפאו 'וכ ןימוהתב ןיפתתשמ רציכ תיאר אל המלש
 אוהש ךתעדב הלעו ןיבוריעב אה ןיפתתשמ רציכ קרפד תהכש
 ההמ תייצ ידידל יאו ,'וכ הב ליגר ינא ןיא רשא תרהא תכסמב

 אוהו תבתכ רשא הללקה טרפבו ךתבושתמ ולא םירבד ההמת 8
 .הבושהב ולא םירבד בותכל םכהל האנ| ןיאו ,ירבד לע גולנל

 ראשבו ,יוכו ירברל תודוהל התא ךירצ כ"עד החכונו אנ הכל התעו =
 ךירבד



 םיטושפ םירבדה רשאמ ךבישהל יתיאר אל הז לופלפב ךירבד
 , םיינע הרות ירברו ללכ ןויע םוקמ ןאכ ןיאש תבתכש ראמ ךיניעב
 ניאו םוקמ לכב ןויבאו ינע ינאו ,רחא םוקמב םירישעו םמוקמב
 :ךליח .רשיו ךרבוג בר ההאו ,ןויעה ירהא וליפא 'סוהה .ירבד ןיבמ
 םנג התעו .ליכע 'וב והיימעטל 'סוהה ודזאו ליו תבתכ הנהו

 שהני שהנ ינומכ רשא שיא יכ תעדי אלה ךל המל יבונג

 נמו שהור יבל םויה לכ ליז 'סותה ילעב םילודגה וניתובר ירבדבו
 תיכעמ ירברמ הארנ יכ ללכ ןויע םוקמ ןאכ ןיאש תבתכ הפיו
 רה ואצי ול יב יל .רמוא יבלו .ללכ .אוהה םוקמב ןויע אלש
 וכ יתלבק ןכו .ובתכ (?) ןיליחהמה ןמ אלא ללכ 'סותה יפמ ולאה
 םישוריפמ םיברועמו םיעטומ םה הציבב ל"ז 'סותו יישר ירבד בור
 התאש המד ךהער ףוסל יתדריו ךתנוכ יתנבה הנהו .'וכו םירהא

 קר קפס ןיא ,ךכ לכ תורוצבו תולודגו תומייק תוהימתב הימתמ
 תוכעמו | ,יתונעט ומהתפיש ירכ ךירבד תולומה לוקמ ינליהבהל
 יכנא רשא םירבד לוק ינפמ בושא אל ינא יכ ירוענמ יב עדוי
 םרט .העשל בורק יתנייע םגו יתבשי ינא יכ יל ןימאתו ,עמוש
 ירמג אלדכ ןנברדמ יאה ימרד ןיבמ יניא הנה רעו 0 יתנבה
 ,ביע .'וכו "םלועמ אישוק םוש ונעמש אל ולאכו ,אתתעמש ישנא
 רוע םש םייסו ,ןירוטנק ירבדב טרפו טרפ לכב ךיראהש ש"עיו
 יבוהא השעא המ ,ילע הלודג הימהב תחמתו ךרואב תלפלפש המו,
 ףתהימתו ,ץפהה לע המתת לא ,רוע המתה המכ דעו ,ךתהימהל
 יכעמו ,ארה העשב םמותשא ביתכ םתהר ,לאינרמ רתוי הבר
 [ תיאר אל ךההימה לכב הנהו .םויה רע ותהיטהב רמועו הימתמ
 האמ ךכרעמ ןטק וליפא הומתל ירכ וב שיש רחא םוקמ וליפא
 נובה ליכע ".הלעמל יתבתכ רשאב היכעמב םכה בישכ ,הולעמ

 םש הכוראה ותבושתב

 שח וטפהל םג הבושתב וניבר בתכש המ כיג הארת ןכ ןמָכְו .ה
 הזה ןואגה ] ,זיוושענ קירבאה ליוו ונז ש"רהמט ןואגו אוהו

 !תאשמ לעב ןואגהל רימלת םגו ןילבולמ ם"רהמ ןואגהל רימלת ייה
 ןמיסב קקוחמ תקלח תוהגהב 4 ונקז וימה כ"ג היהש ןימינב

 תיושב "יע ,הניגע ןודנב וניבר לא ותבושת הספדנ רשא [םש טיכק
 ןנישייה יא ןינעב וניברל םש בישה רשא א'נ ןמיסב ב'ח י"נפ

 הלאשל

 יוהי"



 תועיגיהו תוחרטה לכ ת"כעמ הרט םנהב ית ליוו וכו הל
 ףסוי תיבה ירבד לע קולהל ומצע לע ת"כעמ  לטנ לודג .רברו
 אישוק ת"כעמ יניעב םאו .םיתוש ונא םהימימ רשא ל"ז םירהומו

 םוקמ דע דמלל ונילע קר םהירבד לטבל אבנ הז ינפמ אל
 אלו ונתער רצוקב 0 יזא םבשייל לכונ אל 'םאו ,תעגמ 1

 שה הז לעו .כ"ע 'וכו "הטשפש הארוההו םינואגה .ירבד .לטבל |
 יתירקו ינעיגה  ת"כעמ תרגא, ל"הזב ביינ ןמיסב םש וניבר ול

 הילע בישהל ת"בעמ שקיבש המו ,קוהמל שברכ יפב יהתו ית
 ןודנב רבר .בותכל רוע ידי ל אל וילא יתבהא אלול תמאנ ב
 תיבעמ םג בהכ רשאכ םנה לע הברה תועיגי אוה יכ ןעי  ,הז

 נ ןב עשוהי הרמא אלמלא יכ יתערי םגו יתעדי הנה נאו /ומצעב
 ספדנש רברבר  ,ו'צי ונתנורמ ימכה גהנמה יפל | ול יתווצ |

 םיהרכומה םירברב וליפאו .השמ תרותב ויה תונשל ןיא ךורעןח
 0% אטהמד אריעז אפוקב הבר ל לייעל - םיבי
 ירפהו ת"כעמ .בתב רשאכ ,רבר שדהש - דהא םכהל יויח תו

 םג .יב ,יתבתכ רבב רשא וז הארוה הטשפתנש רמול הרמה
 רוע אלו ,הז לע וקלהנ גארפמ ל"רהמ ןואגהו ונינפל רשא םונואגה

 תולתל ונהנא םיביוחמ | ןבומ ול ןיאש רבדב יכ תבתכש לא
 לע רמוא תיכעמ רשא הז ןינעב ול יד אל הנחו  .ונתעד רצוקנ .
 תעד יפלו .רתומ רוסא לע ןכ םג .רמול ךפוס לבא רוס. רתומ
 אצמא םא ןכ םא ונתער רוק תולתל .םיביוחמ ונא רשא ת'בעמ

 אוהש הלודג אישוק הכמ יל הארנ רשא ךורע ןהלשב רתיחה
 ןלציל אנמחר ,יסיבמ םלשל וא רוסיאה תא ריתהל ינא ביוחמ רו
 לאומשכ ורודב ההפיו תואור ויני עש המ אלא ןיירל ןיאו אתעד יא

 םינושארה לע תולודג תוגשה רבחל ל"ת יתלהתה רבכו
 הטבומו .םייח םיקלא ירבדב םינפ אושמ ןיא יכ  םינורחאה לע
 הנהו .ויניעב ערי אלש ה"הללז ףסוי תיב וניבר דיסחה ןואגהב רנא |
 יניבר דובב לע סח ת"כעמ רשא יניעב הבגשנ האילפ יכ' הזמ- היננ |
 תיבח רשא ליז 'סותה ילעב וניתובר  דובכ לע םה אלו ףסוו תוב 2

 אנליבומ יכ הטב רמוא ינאו ,ןכ םיתוש ונא :םהימימ ונחנא] .ףסוו
 םלועב הארוה הרומו םכה םוש ?יהו םא אהוסמ יבל תייבעמד

 ישאר יהו .'וכו הלאשל ןנישייה ארתב אנשללר ,ת"בעמ םע .םיבסמ



 יפוי תלילכ

 .לבקמ יתייה אל ונינפל הוצו רמוע היה לודגה וניבר 3 יכ
 וניבר ל"כע 'וכו "םינייעמה ינפל לושכמ ןתנ יכ הז רבד ונממ
 יכ בושהא לבא ,טרפו טרפ לכב םש ךיראה רועו ,םש הבושתב

 ;הוב:רר

 תוכז ףכל הזב וניבר תא ןירי ליכשמו ןיבמ ארוק לכ הנהו .ט
 התלע תמאה תבהלשו ייב התרמ אקד אוה אתיירוא יכ

 הבושתב וניבר בתכש המ רקיעבו .בתכש המ בתכ ןכ לע הילאמ
 ךלה יכ ךתעד לע הלעי לא ,ךורע ןהלשה לש קספה דגנ םש
 לכל ףרוע הנפ רשא ליז ןילבולמ ם"רהמ ןואגה ובר רב הוב
 ראובמכ ,םוקמ םושב וילע ךומסל הצר אלו ךורע ןהלשה רובהה
 רועו היילק ןמיס ןילבולמ ם"רהמ ת"וש) תומוקמ המכב ויתובושתב
 ולטבו רודה ימכהו ינואג וירבה ל ובר רבכ יכ (םינוש תומוקמב
 וניתובר תערכה ירהא קוספל םהילע ולבקו ומיק םלוכו ,וירבר תא
 האובמכ ,ויתוהגה םע ע"שה רובהב בותכה לככ א"מרהו ףסוי תיבה

 היהש י'פעא ומצעב וניבר םגו ,יט ןמיס ףוסב קרצ המצ תיושב
 תרחא הבושתב בתכ ז"כע ,ערונכ ןילבולמ םירהמ לש ודימלת
 ורחא קוספל יגהנמ בור ינאו, ('ב ייפ ףוס ר"ויה איה י"נפ 0

 ןואנה ובר לע ותנווכו .ליכע "יתוברמ יתיאר ןכ יכ ךורע ןחלש
 לינה וברש כ'ג בתכ רֶהא םוקמבו .ל"ז ויתובר ראשו ע"מסה לעב
 ם"רהמ ןואגהמ םישובלה רפס ךוהמ ללכ קוספל אלש ותוא ריהזה
 .טשפתנו לבקתנ ךכ לכו .(היי ןמיס ףוס בח י"נפ תחש ליז הפי
 תורוהלו דמללו רומלל לארשי תוצופת לכב ךורע ןחלשה רובה זא
 לעב וניבר ןהה יולה דור היומ ןואנהש רע ,הקוספ הכלה וכותמ
 ,בהר שוריפ וילע רבהל ראמ ץוהנ יכ זא האר רבכ ל'ז ח"בה
 עישה לע "בהז ירוט, רקיה ורובח זא רואל איצוהו םק הז רובעבו
 ררועתה ןכ ומכו .השעמלו הכלהל וירוב לע ןיד לכ ררבל העד הרוי
 , איצוהו ,ש"גמ לעב עשוהי וניבר דימלת ל"ז ךישה וניבר םג זא
 ינקזו ינואגנ לכ תומכסהב ר"וי עיש לע ןהכ יתפש ורובה םג רואל
 ול ונהנו ומההו ובתכ םלוכ רשא הארוהה ירומע אוהה רודה
 ןעמל עישה רצב ושוריפ תא אקארק הפ םיפרהל אנמרהו תושר
 היה ומצעב ליז שיינמ לעב וניבר םגו .ףעדה הברתו םיבר וטטושי

 ןמ



 5 רש ל

 די ' = .ףפןו .תלילב "ל

 .ךורע ןחלשה ךותמ קוספל לארשיב תוארוה ירומ לכ זא
 בישהש ב"י ןמיס רזעה ןבא קלה א'ח יינפ ת"ושב כ"ג אצמת

 תער לע עבשנש 'א שיאב וינפל האבש הלאשה לע םש
 טגב ותשא תא ה ותעד 6 הלעי אלש וימה תעד + ותש שא

 -- רשפא יאש רע דאמ והשא תיטתשנ כ"חַאו - םילעבק
 ינפל םירברה והלשו ריתהל ותבושתב ךיראה \- ןואגו |

 םינפל הכירצ הניא וז הלאש יכ םש וניבר בהכ הז לעו  וניבח
 ל רתיה תורוהל יינ- םלשה םכהה ןואגה אוה יאדכו * ,ללב

 ילב <

 כ"נ ופפדנ סט רפ6/ סנוטלקס סספדסע ריי" לע ךיסס לפס יכ ןעוו (0
 יתכעס ,סז וכנעזכ ךכ לכ 55מככ וככיפ וילע סינוסנס תועכסס ₪

 ןפכ ל6 5":  םינע 5עכ ןופנס םעככס פ"כע ספ ףלוקס ןיענ קיפעו :

 סע, ספ ל"ת  .ולפס ספ םיפדסכ 5קפלקל ולוכ ידע ועלעכ ךייטס דג
 כעו יפביסיכ רדפלו יתליספ3 יפע יס סיס יכ רכעסל יפייס וכיכע יכ 2

 יל רסס יפיכז סנס סתעו ,יתפלע ןשי 5לע םדס ןקכקו יתיסת | |

 ףוכ5ס כנדע .םודק דח6 לוס לכס ,יתעעס לש5 לע סעכמ (יסוס יכ ,

 יריפלס ,לסיסק עו קיני כמ לסידק לכילו3 סייפ "סע 550₪ ככ סע
 ןסככ יפכס סחמ דונכ ןייכופ לכו ןס35 3  ויתונכ ם5 סיכמעס

 כנקש ,לימז ןסכס כיפע .ס"וע יכלעכ םוכ5 יעלו יסיעע ןוסנס דוככ ןכ |

 קסוע פלס וכו = ,ד"וי לוטע ךולע ןסכסס לפס לע סיענ (5" דע
 סיפדס סיפודיס .וכוכס* ויפע ם5  ידוליכ ותליקנכו ותפילסב ,וסוככמ
 סגו ,סינולסלפ  סיקסופס לע תודנכנ פונטסו ,סינוסלכס סולעט ל
 ךול3 יפכעלו ,יככקנ יככ שס ולפשנ ינויע ןיע י רכעכו  ,סיכוסלכ תלק
 ויכע ידי 5 יתכעס ןכנו .נכס סעס ךופנ 3:5 קעסי סכס ןנ ןפנ רפ
 סיִככ וטטוסי = ,וסעסיו סיככ ולכ* סינכס תל וכ תוכזכ םיפדספ סי
 ץכפס 5לעפ יכ .סכזכ ילולו 4 .סיטכלו סיק)ל קמסי קפס ילכו ,םעדס
 לכ לע יסוק יפכפסו דותכ פלקע סייקתיו ,סיסכמ סי5 סימכ יס 5

 תל 53 ליפוס רדשכ סכותל דוככ יכפפ ספוסס ד"כס | .ר"יכ5 רעו

 קנוסס .ס"סכנז ףסוי סיוע ל"לככ עיסוי סולכ .קיפכ ס"ס כס תלזק לופס

 : "5"פי 5קלכק ק"ק ספ
 5לויכו



 יפוי תלילכ

 . יב םלועבש רפס םושל אלו םורהא םימכהמ רדעסו רזע םוש ילב
 = רכז אלו םהס הוצמ רבדב ריתהש דבלב ךורע ןהלשה יפ לע םא
 [ הוב ידו ,ב"ע 'וכו יללכ הל ששה אלד אמלא הזב תר תעד ללכ
 = לינה ליז זישרהמ ןואגה ורבהל והבושתב וניבר רדצש המ םלואו
 אלש הזב ךורע ןהלשה קספמ תוטנל םש ךיראהו ,הנוגעה ןודנב
 ואר ויניעש ינפמ ,רבלב הבושת התואב קר ול ההיה תאז וגהנמכ
 ךורעה ןהלשה קספר תינמאנו תורורב תויארב לכ ןיעל הארה םגו
 רשא ליז יארתבו יאמק םיקסופה ילודג בור תער דגנ אוה םש
 אלדו ,והייתוכ אלזא אהתעמשר איגוס םגו םיתוש ונא םהימימ
 ג'הכ לכד ל"ז וניברל ייל אטישפ טשפימ ןכ לע ,ע"שה תערכ
 ! םיקטופה בוה תערכ קר ךורע ןהלשה המיתס רתב בוש ןנילזא אל
 = ירבדב הכוראב הז לכ הב .םהילע ןעשנ לארשי תיב לכ רשא

 והפסל אובמב הברה הז ןינעמ ונרבד רבכו .םש ותבושתב וניבר
 ףוראהל םוקמה ןיא הפו ,םש 'ה הרעהב ןושאר קלח יפוי תלילב

 % -- : הזב
 [ ל" וניבר לש ויתובושה בורב תרוקב ןיע םישה רשאב הנהו -'

 כ"ג ויה ,והקדצו ותלודג לע ףסונ יכ הזהה רוע ןכ
 3 3 םג היהו ,ןירו תד ינינעב לארשיב השענה לכ לע תוחוקפ ויניע
 [ "ילבכמ :ןריתהל תונוגעה לארשי תונב לכל עישוהל ברו הסהחמו ןגמ

 [ "ללצ ותאיקבו ותפירה לדוגבו ,ורוד ימכהו ינואג לכמ רתוי ןוגיעה
 | תא ריתהל ודיב התלעש דע .,םירקי םינינפ הלעהו ,םירידא םימב
 | רננמ ורמע רשא לע רורה ימכה תצק לע דאמ רמרמההו ,םירושקה
 [ .רוטאל כ'ג ואב םימעפלו .תורורצ ריתהל ןנברד אפוריצב ואב אלו
 [  םירבד חוכיו ול היה ופרוה ימיב דועו .תורתי תורמוה ליבשב
 [ ליז היבה לעב אקארקמ שיקריס לאוי היומ לורגה וניבר םע הזב
 |[  הכוראו הלורג הבושת בתכו הזב םירימחמה ןמ היה אוה םג רשא

 [ ןויכ ןמיסב יארתב ינואג תיושב תספדנה .וניבר תבושת לע גישה
 - <. וילא הלשו וניבר רזה ויעו ,הנוגער אהוירשב המש ךיראה רשא
 =" םייח ייינפ תיושב הספרנ איהו ,וירבד תא קירצהל התמרה ותבושת

 הבר הענכהב וילא .ותבושת ךרע יכ םנמא םאו ,םש זימ ןמיס

 "לכב ותוא הנכו ובר ינפל רימלתכ וינפל ןד היהו הריתי  הונעבו
 | רימחהל ומע םיכסה אל רבדה רקיעב ךא ,"ירומ, םשב טרפו טרפ

 [[/ | הנוגעב



 וט יפוי" תלילכ

 קיתעאו ,םעט לש םירברב ה"בה לעב ירבד לכ לע בישהו

 וניבר  ונרמלי, םש .ליזו  .וננינעל עגונש המ םירבד ישאר |

 ונרוהל שודקה ויפ תא לואשל אנימא אק רמד אתוביטמ וצי .ץ

 ריריה  תדרטלו : ,יתלאש לע יל בישהש המ ותרוה ונדמללו =

 ללכ ותמכה בויב רשא םינואגה יקספמ איבהש המ .הרצקב ל

 םהילע בישהו .יתבושת יללכ לכ ןושל רוציקבו :,יקרפ ישא

 התא המב הארו  ךיניע הקפ לארשי רנ וניבר התעו  ,יוכו .ל"הזב

 וה "וכ ירומ בתבש המו ,'וב הז רבד רמאי שודק הפ ונרטופ

 היכוהש המ לע בישהל אובא התעו .ו'צי ירומ ירברל הלודג הרו הסה

 אתלמד אללב | .השקומ אוה .ומצע ירבדמ ירומ כ"א ,'וב .ירומ

 ,םינודחהאה ירבד לע ךומסל ו"רנ וניבר לש וכרר הז יב דראמ יעדי

 תלחתבו | ,ומש יבשוחלו 'ה יאריל טפשמב גהנמ םוש לע ל"צ

 ןמזה .ךרד ןכ וכ רודה ימכה ימע ומיכסי אל יב יתערו .ותלא

 וליפא ארתבר ארתב וליפא רפס לע  םיבותכה "םירבדה לכש ה

 הפ םג םאו וותוא ןיזיזמ ןיא וב תובשונו תואב םלועבש תוהו

 יתנוכ התיה קר .וירבר לע ןיכמוס ןיִא  וילע קלוה תוילגרמ ק

 אנקילס אהב 'וב ןיכמוס ונא המ לע עריל רודה ימכה ינפל עי

 לע תונונעה לארשי תונב ןוע תא אצמ םיקלאה יכ אניתהנ אהבו

 .םש והבושתב ל"בע "ורימלת שפנו ושפנכ םולש רמ לבקו הזבו םנה =

 ןואגה וריבהל תרהא הבושתב כ'ג וניבר בתכ הלאה םירטדצוה

 ןמיס ב"ה יינפ ת"וש) זיוושענ ק"רבאה ליוונז ש"רהמ |

 תיבה לע הנהו, םש הבושתה עצמאב ליזו ,יא הנוגע ןודנב

 בתכ אלא םהירבד ומתסש בתכ אל| יב דאמ לודג ירעצ 8

 םיקלאהו ,הלורג המית והזו ,הלאשל ןנישייחד ראובמ םהירב

 אניתייצ אל ןכ םירמוא יהו ינפל םידמוע ויה םמצעב םיקסופה 1

 'סותחש דוהיבו ,תואיבנ לע ךומסל םהירבדב לושכמ ונתנש ינפמ 'וק

 הז לע קלוההו ,הלאשל ןנישייח .אלד םהירברמ  ראובמ יבדרמ

 אוה ונימימ לכ רשא 'פותה ירבדמ ךפהל הרורב "יאר איבהל וי

 ולבקתי אל יב ירבד תלחתב יתערי רבכו ,םייח ונא םהיפמו םהמ

 םשפתנש רברב הז ונרורב ךרדה ןכ יב ןעי הזב יתבושת | ירבר

 עמוש ןיא ךפהב רמאיו ל'ז והילא אבי וליפא :םינורחאה תובוש

 תודוהל רוסא תוילגרמ קיפנ וליפא  ,רודה יממחמ דחא  ל'צא ,

-", 
 ול



 5% ישבה א ו 1- שב "דר 100000

 יפוי תלילכ

 / ק < לארשי תונב ןוע תא אצמ םיקלא יכ רורבה לבא ,תמאה לע ול
 לאוי ה"ומ ןואגה ןמ יתרשבתנ רבכו ,טנה לע ר"הועב תונוגע ןהש
 ליכע 'וכו "הלאשל שח היה אל ליז גארפמ ל"רהמ ןואגה םגש ייש
 ןואנהל םש דוע בתכ ןונ ןמיס ףוסבו .םש ותבושתב וניבר
 תולשל ,םייחב 'ה רוזני םא יתערב יתרמג רבכו, לינה ז"שרהמ
 לגלגתיו םיכמותו םירזוע אצמא יליא לארשי תוצופת לכל הז יקספ
 יעי שוי ךהבהא ןמאנ .םולשו ,לארשי תונב ןגעל אלש ידי לע תוכז

 -- :ונושל ןאב רע

 המכ ריתהל בר השעמ השעו טקש אלו הנ אל ןניברו .אי
 ,םיקסופו םיש י'פע ,ןוגיעה ילבכמ ,הודומלג תונוגנ

 הארי .רודבש 0 ןמ ןמזה ינואג ב"ג .ומע ומיכסה בורה לעו

 תודע הבגוהש 'א הנוגע ןורנב גיינ ייס ב"ה יינפ ת"ושב אמגודל

 םש ךיראה וניברו קיפל 'ת אשנ ררסל 'ה םויב אקארק הפ הילע
 = דיריב אקושר אמויב רעוה ינואג ומע ומיכסהו ,הריתהל הבושתב
 ןואגהו ,ט"וי 'סות לעב ל"גס- ןאמפיל ה"וט ןואגה םהמו ,בולסרעי
 ןודנב דינ ןמיסב םש דועו .בובל ק"רבאה לרובטלאה םלושמ ה"ומ
 ית םהנמ י'ה 'ב םויב אקארק הפ הילע תודע הבגוהש הנוגעה
 "םינואגה םיהאהל אתתאד אתוירשב ותבושת תא וניבר הלשו ,ק"פל
 ,אטילד קסירב ק"רבאה םהרבא ה'ומו בקעי תלהנ לעב לקעי היומ
 .ארהיהל ומע ומיבסה- םהינשו ןמינב תאשמ לעב ןואגה ינב םהו

 קיקב הילע תורע הבגוהש הנוגעה ןודנב ה"נ ןמיסב םש רוע
 הלדתשהש, וניבר םש בהכו ק'פל היצש ןושה 'ט 'ג םויב ליטעטשיינ
 םגו ,ה'הלצז לאוי ה"ומ ןואגה םשארבו םילודג המכ לצא הנוגעה
 !הדיב הלע. אלו ןוגיעה ילבב הילעמ ריסהל טימעפ המכ וב הריצפה
 [  ןרמכנ ,הרבש םיכ לודגו הנונעה ימי וכשמנ יב יתוארב מ"מו ,םולכ
 , "ינורוי םימשה ןמ ילוא ריה תקזהב הוב ןייעל יתרמאו הילע ימחר
 ה'ע א"ס ןמיסב םש רועו .הריתהל ודיב הלעש שי'עו ,לייכע "ובו
 אקארק הפ הילע תודע הבגוהו םיהצור י'ע הלעב גרהנש הנוגעה
 הנוגע ןורנב ביס ןמיסב םש רועו .קיפל ב"ת רדא 'ד 'ה םויב
 = ,קיפל ביית רייא א'כ 'ד םויב שינ ק"קב הילע תודע הבגוהש תחא
 דהא רוע ומע םיכסיש רבלבו ריתהל כ"ג םש וניבר תבושתו

 'א םויב ,אקארק הפ םש היהע אבו םימסרופמה הארוה ילעבמ
 ררסל



 זט יפוי תלילכ

 הבגוהש הנוגעה ןודנב ג"ס ןמיסב םש רועו .קיפל גית אב ררסל
 ,קיפל טייצש ולסב יד 'א םויב אטילד קסירב ק"קב הילע תודע |

 התפ ןמינב תאשמ לעב ןואגהב םהרבא ה"ומ םשד דייבאה ןואנהו
 ינפל םירבדה יתאבהו בתכו ,םש ותבושתב ךיראהו הלחת ארתיהב
 השלש ואציו ,ק"פל ט'צש ןילבול ריריב הנידמבש םינואגה םינברה
 ,ןנוופ קירבאה ש 6% 'ר השמ ה"ומ .ןואגה היה םיאורקה שארב
 ה'ומ ןואגהו .ט"וי 'פות לעב ל"גס ןמפיל ט"וי ה"ומ לודגה ןואגהו
 ררטל מ"רפפ ק"קמ הנטש ובתכ כ"האו ,ו'צי בובל ק"דבאה ריאמ
 תבושת םעפה דוע ךרעו ל"נה םהרבא ה"ומ ןואנה רזהו ,הז לע
 ותפירחב םש ךיראה וניברו רבהמה וניבר ינפל םירברה ואבו ,הזב
 ןמיסב םש רדועו .ריתהל םש וירבד םויסו (םש ריס ןמיסב) ותאיקבו
 אקארקב לודגה ןיד תיב ינפל הילע תודע הבגוהש הנוגעה ןודנב ה"ס
 תבושת כ"ג האב ו'ס ןמיסב םש רועו .קיפל ו"ה ןויס יי 'ה םזיב
 תושב "יעל םש םשרנו) 'א הנוגעד אתוירשב :ךיראוש המ וניבר
 בישה רבחמה ןואגהו ,זיע ח"בה לעב בישהש המ ר'ע ןמיסב היב
 קלה איה י'נפ תושב הספדנ איהו ,וירבד לע הבושת היבהל
 אקארקמ 'א הנוגע ןודנב רינ ןמיסב םש רועו .(ויט ןמיס ז"עהא
 ליז חיבה לעב וניבר ייחב דוע אקארק הפ הילע תודע הבגוהו
 ואב בושו ,ומלועל ךלהו רטפנ ךכ ךותבו ,התרתהב לדתשה אלו
 וב וריצפהו ש"גמ לעב עשוהי וניבר לא הנוגעה השאה יבורק
 םגה, :ליהזב םש וניבר בתכ ז'עו ,ןוגיעה ילככ הילעמ ריסי אוהש
 ה"בה לעב גלפומה ןואגהש ןויכ ןודנה הזמ ידי ךושמל יואר היה יב
 תוידעה ןיא יכ ול הארנ היה יארווב ,התרתהב לדהשה אל ליז

 רסאש םכהו ותומ רחאל יראה תא ןיבישמ ןיאו ,הריתהל םיקיפסמ ==
 ברה יכ ינפל ודיעה יכ ןעי קרו ךא ,ריתהל יאשר וריבה ןיא
 ו דהאל ארק ותריטפ ינפל םימי השלש וא םינש לינה ןואנה
 לדתשאש ינממ שקבישו ילא ךליש והוצו ל"נה הנונעה השאה
 הוצמד אנמרהבו רפס הליגמב יתאב הנה יתרמא זא ,התרתהב
 איהש ירמגל ל"נה ןואגהל "יל אקיספ אלר הנימ עמשו ,אנדיבע אק
 בשה והונהנ אל רשא וירפס רוביהב ויתודרט בורמ ךא ,הרופא
 ,אתתא איההד אתוירשב ןייעל ןמזה ול קיפסה אל ,םרמגל ידכ חור
 הלוע וילעמ לקה יאדמ רתוי הלש ןוגיעה ימי ובשמנש הארש ןויכו

 הכילשהו



 יפוי .תלילכ

 .ווניבר" ןושל כ"ע .'וכו "י'הזעב יתמק ןכלו  .ילע . הכילשהו
 = -- : הזב ירו ,הרות לש תדב הריתהל ותבושתב ךיראהש

 ודימלת :ללכ היה 5 שיגמ  לעב ו וניבה. יב-- דו ..ב

 1 ותוא ארק א ה'בה רפס תא איבמש םוקמ שב הננמז
 ובולמ ם"רהמו ע"מסה ויתוברל םוקמ לכב ארק רשאב ,"ירומו
 יעל ונרכוש אקארקמ שובייפ ה"ומ ןואגהב אלסימערפמ ש'רהמו
 ץירה רשא תובושתה ןתואב םג ףאו ,םהסב והוא איבמ קר
 ואפלו וממורל והבשב רפסל הברהו ,ומצעב הייבה 5 וניבר

 ;רכז אל יירומ, םש לבא ,ורדהו ודוה ,ורורב ריהי אוז
 נאצמ יכ םנמא םאו ."ינתוהמ, םש קר וילע רכז םימעפלו
 ןח !ימיב רוע והויהב עישוהי וניבר ךרע רשא תהא הבושהב
 = ןמיס .ב'ה יינפ .ורפסמ ליעל ונקתעה רשא א הנוגע ריע)
 יא םהה םגו "ירומ, םשב טרפו טרפ לכב םש ותוא ארקש
 ₪ ירומ ראות יכ רורב הארנ וודיטלת אוהש והבושת ףוסב
 : םידג אק :אנמזו ,רבלב רובכ יוניכ קר וניא איהה הבושתה
 המ .וניבר יאשישק ינואג םישודק תומ ירהא היה זאש ינפמ
 ינואג ראשו ןמינֶב תאשמ לעבו הפי םירהמו .ע"מסהו ןילבולמ
 "/םמע לא זא ופסאנ םלוב רשא ליז א"מרה וניבר ידימלתמ
 , ריחו 3 היבה ו לעב שיקריס לאוי .וניבר םייהב םהירהא

 םג היה 0 איהה תעב 2 תא - םא אופא לש
 וב .בשויו ןקז רבכ היה רשא ליז הייבה וניבר לש  ודימלת
 [/- אב רשאכ ןכ 2 רשאו ,ודובכמ הריאה 2" לכו

 = ןירבד שארבו ירומ םשב םעפ -- ותוא ארקו ,ובר
 י וה רובכ ליבשב קר היה חז לכו .יוניבר ונרמלי, בתכו השקבב
 ו .ותבישיב ולצא דמלש ליבשב אלו ,ותלודגו וכרע םרו
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 וילא ךרע רשא הנושארה איהה הבושתה התיה ילואו .(! רורב =

 אל ב'חא וינפל .עיצה רשא ה"וש יבתכמ יראשב יב ליז ו 2
 ונאצמ

 סיכיופעס ןע יפכפנו יפעק לפלס ינויג כלס5 כ"ג - כ 0

 ויתופלס ם5 ךכע ססע דסל רס5 תעכ ןעלעב סוכע וגסכ רס6

 סיסו סיכסס ןיכעכו סעכחכ וכעע .לודג סיס לס5 32 5לכנל סלטוז פוס

 ותופ לכק 5  ,סכונס .יכיע לופעו סכישיכ כםויו ןקמ א 9

 רעכ כס י"פע5 וריעפמ ססכ סכיכ ועלע תלו | ,"יכלו יכוע, דוכס רפותב 0%

 לרקכ סיסס .סדוסי ינקכ סעלש סיוע דיססק ןולנסל קללת ןכ .סלועע = :

 "כ ןתיסכ סנופסכ ןיככולע סיילסע  ןופנס 7 םוכי5 'כ סעלס "ל ספ

 ןפכ .י"ככעו = ףסוי םיכס לעכו פיעכס סע דסיכ לקפלק ק"ק .ינופנ

 סככ דנג גטס םייכסנ ול .דיכסס ם"לסע .סש3 ללקכ סיס וידינכס יפנו .(לי

 'ס: םהפ סכוספ כי'ג ונענע ספדנו - כ"ז ל"םכסע לוקס  ןוטפלס |

 עדונו .ולוד יפכס לכ טלככ טיפ ןוסלס .כיפכ גללפפ "כסמל .טכוע פו

 סינולגס לש סנל כ"נ 'יסו ,ןילכולכו ןכזופכו 5ק6לק3 סכיסי םפות .סיסס

 סזפ וכככז = רככ לספכ | כ"ז סימס לעכו ןיפיכ: תלשע לעכו ס'לסס לג

 יעיכ .ךרע רספכ יכ  ספלסו כוסס ז"כעו | ,5"ס יפוי .תלילכ ירפסל 3

 ווליסכנו רודס ןקז 16 סיסס כ"ז ל"סכסע וכיככ ינפל ויתוקפסו ויתולפם ופ

 וכ55 דעל ללס י"פעפ | ודינלפ סס3 לרק וע5ע פלו "וכ, ספ ותוס 5

 ,יפרסכ .יכופגכ .כ'ג סלמפ ןכו .(טייע ןמיסב ל"םכ "וסב סע סלכ) |

 לס ןנכו .סיכולנק ןולג סיסס ליז פדולכ ססככל ס"ומ וכיככ .ינוי3 = ףנב ד

 קיידדסס | גרוככטוכע סשע | "וע .ןולגס - רסלכו = .וכנוזכ , -קלונס יג

 עקרקב ויכפכ ןד סיס םס5 סנוגע קסעכ ויכפ3 ויתוללס תל ברו3ע6סו לכ

 נ לועת סנ = סילכס 55 פכסכ סיסש כ"ג ויל כסכו | ,בכס למפל |

 סירס ת"ושכ .סזע סלכ) .כ"ע 'וכו סינכד 5עלש3 ליפס לכד --

 סנ לפנות ןכ ועכו .עודיכ סכוענ וכ55 רעל 55: פוסו .(ט"כ ןניסב ד

 יכפ5 | עינס רש5  ויתוכוסת לכנט | תוקילע סינפ לע3 = ם"5 סיילסנ ןולנס 1

 יכפ5  רילפכ  ויכפ> ןודכ ל3 לוקס | כ"ג .וילפ כפכ :ל'ז לדולכ 5ייכסע .ןופנס =

 ןוניס 6" תוכילע :סינפ ם"וש) יכלו יכוע יכוד5 .ססכ כ"ג .ותופ 5לקו .,וככ

 רפות 5:5 רניפ סז לכס ומנע ןיבי ליכספו :ןיכנ :פרוק לכו :.(בייכ- ה -/

 כס ותניטיכ סלועפ דע 55  םוכילע סיכפ,. לע3 "5 סייכספ יכ :,דכמב <

 -- .סז3 ידו .עדוככ כ"ז .פדוכ3 .פיילסנ וכיככ  ןולנק

 דו 3 ב'ח יפוי תלילכ =



 יפוי תלילכ

 ,יינתוהמ, םשב קר "ירומ; םשב רוע ותוא הנכש םוקמ םושב ונאצמ
 ספרנש ויט ןמיפ רזעה ןבא קלהב איה י"נפ ת"ושב אמנורל האר
 תספדנה ותבושת לע היבה לעב וניבר לא רבהמה תבושת סש
 ומולש אנ לרגי, . ל"הזב םש רבהמה בתכו ,היע ןמיס ה"ב ת"ושב
 רודה תפומ לורגה ןואנה ינתוהמו יבוהא אוה ,ומלועב םייה האריו
 ,.והבישיב  בשויו ןקז .,ורודל רהא רבד ,ורואו לארשי רנ  ,ורדהו
 ". םיבאושו ,ותמכה תא םיעמושה םעה ירשא ,הבהאב םיעמשנ וירבד

 .ריאי ויהנ לאוי הייומ אנברו אנרמ ג"ר הע היפ ,ותרות ראבמ םימ
 הע יתלאש לע בישה רשא ינעיגה ךתלעמ רוה תרגא שרוק בתכמ
 יקלא יה ךורב יהרמאו יתינשו יתירק וירבר הנהו  .'וכו הנוגעה
 וניתוקיפס ירברב וניניע -יאהל ,לאוג ונל תיבשה אל רשא לארשי

 נא . הטבוטו, םש םייסמו ,'וכו "לארשיב הרות שי ןיידע וימ
 תמהמ םא ילע דיפקהל אלש ךינפל ןוצרל יפ ירמא ייהיש ,ךרסהב
 הבושהה לכבו ,ליכע 'רתי תפש םוש יסמלוקמ אצי תמאה  תבהלש
 תארי .רשאכ "ירומי םש 'א םעפ ףא וילע ריכזה אל איהה הבוראה
 שיינמ לעב וניבר כ'ג בישה .רשא תרהא הבושתב ןכו .םש ןייעטה
 ,יג ןמיס תושרחה ה"ב תיושב הספרנ. איהו ,ליז הייבה לעב וניברל
 ףוטכ קרו ,ינהוהמ םשב קר יירומ, םשב ותוא ארק אל םש םנ

 :דובכ ךררב קר ָאוהו ,ודימלה םשב ע"א םתח הבושתה

 | ןעוטאוב : יג ןמיפ רזעה ךבא . קלהב םש דוע הארה קְזנהְה -גי
 עדו:  אוה םיקלא לאו, :ל"הזב בהכש םש ותבושה

 לעב ירומ םינואגה ירפס יל יתלאשו יתהלש הז יבתוכ ירהא יכ
 ?הומ יכ יתאצמו ,ליז שדה תיב לעב ןואגה רפסו השירפו השירד
 שריפו וז אישוקב תצק שיגרה היבה לעבו ,יוכ ישוריפכ שריפ ל"נה
 ותבתכש אמוי 'סותב ןייעו םייסו ,הילע אביש אקוד והנוכ רוטהד

 .אמויר 'פותב ןייעל בהכש המב ותנוכ המ יתנבה אלו ,ביע ליעל
 שיארהר םוקמ לכב ל"ייק ןנאו וירבדכ אלש ראובמ םש אלהו
 היהש אטישפ םהילע ל ויה אלסלאו 'פותה תובקעב ךלוה
 עומסה לעב ובר תא :ארקש ירה .וניבר ל"כע  "ורפסב הז ריכזמ
 ןכו :םתסב קר ירומ םשב ארק אל ה"בה לעב תאו "ירומ, םשב
 *ירומ, םשב ללכ והריכזי אל ה"בה רפס הא איבטש םוקמ לכב
 ,רובכ יא ןושלבו תושק ורגנ ןכ םג רבד םימעפלש אלא רוע אל

 אלו



 חי יפוי תלילכ

 רימחהל ןיבו לקהל ןיב אנידל םיעגונה םירבדב םינפ ול אשנ אלע |
 תצק הנהו, : ליהזב בתכש ו'כ ןמיס ב"ה י"נפ .ת"ושב אמנודל האר =

 המורתה רפס לע ךמפו הזכ ריתהל שדה תיב רפס יל וארה םידמול
 המכחב םילודגה ירבד הינהלו רורב .רופיא ריתהל .'ירמ "יל ירש

 לע ?ירמ היל ירש אלא רוע אלו ,דיהיה ירבד לע ךומפלו ןינמב+ = =
 הזה ןמזב ריתה ש"ארהד בתכש תיכהמב  תמא ריעה אלש המ
 היה אלש המ ריעהש וילע הלורג המיתו .תומוקמה ינשב ;8תכ ךכשצ

 ןמ טיסב םש רועו .ל"כע "וכו. "בתַּכ ךכ אלא ןכ בתכ-אל ש"ארהד =
 בתכ ,ו"רנ .אניוו קירבאה ןמ  םהנמ היומ .ןואנהל .ותבושתב 'טיב
 השעמ אב הנהו ,'וב םדל .םד ןיב תיכמ ןל קרבד המ, -לי'זו ןכ .םג

 אקארק קיקמ וירנ .לאוי ה"ומ ןואנהל הבושהב יתכראהו ידיל :הָוּב
 ק"קב ריבא היהש 2 ה"ומ ןואגה אוה) ןילבולמ יירהמ .ןואגהלו

 ה

8- 

, 
0 

 0 ינא :הנהו ןוכו ריתהל .יתטישב ודמע םלוכו ,(ל"'צ:<לישעה
 הארת םשו ,אקארק ק"קמ לאוי ה"ומ ןואגה לש בתכה ףונ ת"יכעמל |

 הבושתב בתכש המ .לב .ןכו שדה .תיב ורפסב בתכש המ לכ וב
 יתהכוהש ילש תוהכוה לע לכה זמרמו ,תרתהמב אב .אוה .לכה ולא =

 המב האור ךנהו ,יתהכוה לע בישהל הצור אוהו יכררמה  ירבדמ
 הרמא ולא הזב שוריפו וכו שרפל הצור אוהש  םיקוחד וירבח

 אדומלת קיתש הוה אל יאדוד היל .אניתייצ אל ונינפב יכררמח
 ,ומצעמ הזכ שוריפ ןיבהל איבנה אוה ימ יכ ,הזכ רז שוריפ שרפל
 הית לעב דובכ לע יתסה אלש לע ינפ לע יתוא היכומ אוה הנהו
 רז שוריפ וב שרפל ל"ז יכדרמה דובכ לע םה ונניא- אוהו :(לי<

 קפס ןיאו ל"ז םינושארה וניהובר םורעש אל הערה .ןמ .הצקומץ = =
 היה ולא יב ומצעמ ןיבי ליכשמו ןיבמ לכו .ל"כע "ירבדב .תמאהש
 בתוכ .היה אל ליז ה'בה לעב וניבר לש ודימלת שיגמ לעב וניבר
 כ"ג .תספדנה תרחא הבושת ךותמ םג ףאו .הלאה םירבדכ וילע
 רבד םש יכ .,ודימלת היה אלש כ'ג הארנ ר"ל ןמיסב .םש ורפסב
 לע ל'ז ה"בה .לעב וניבר לש קספה הרגנ םירמו םישק םירבָר
 לוכי היה אל .רשא ,הזה ןמזב שדח רוסיא ח'ב ורפסב ריההש

 דמל רשא ובר לע תאזכ בותכל ושפנב זוע ביהרהל .דימלת םוש ,
 םעפ



 .יפוי תלילכ

 < אלש הג םא לבא .(ז ותרוה ראבמ םימ התשו ,ותבישיב םעפ
 אל ופרוח ימיב וילע בתכש | "ירומ, ראותו ודימלת םלועמ היה

 היה
 2 ה" . תת וש
 = רלפסכ ליפס + כ"ז קינגס לכעכ "םיקכיס 55 ס"וע לודגס ונינכ יכ ערו 7

 ?לולנו יעכסע סיגכ יכ ועלעל סכנו סיעכס ןונככ 550 סיככר יכס

 ריפפל .ספ:סונעט וכלע ססע .סיטפסע ות6 וככדו ועע 3יכפ ופני ורוד

 ןופנכו סיפק סירכרכ סנ ול ססעו ,סוכס3 קעקכמ ועע ופעו דוככנו סנס

 :סינפ וכ ולסכ לכו ,רונכ יל

 סיוג 53 גסוכ םדס לופיפ ץלד קספו םדסס לנד ןודכ לים סענ (א

 רילע ריעס סזכו = .נימכ ןעיס  דייוי כוטכ סייכ ולפסכ לוסו | קזס ןעזכ

 < ךולככ 3ימ ןעיפנ תוסרקס ק"ג ת"ופ ולפס3 ועכעכ םייעכ) סילנקעס תעס

 = סינוספלס סיקסופס כוק סעד רנכ שדמ לנד ריתסס סלע5כ (ףונקס ]פס

 = ז'טנו .ספ גימל .ןניפ ליוי ע"סכ סקופפ סככס דנג לוס סנו  ,סינוקקלסו

 םיכסע ןולנס סנ ססעעו .סס סנ וילע וניטסו ויכנד 5 כיינ פינס ך"סנו

 < רסכוופס ס''נס לעכ וכינכ לש וייפ3 רוע סלולו .קנזס םכר3 5עכ רביכדייסק

 ססעו .ססכ עועס קנ5 5לו ,ותעדע לוזק5 ונענע וסקנו ויכנס ילודנע ועע
 : ותנופת וילל ךלע ליפס תכסכ דוע לםס :כ'ז ע"ש 'כות לע םיילכסע ןולגס
 ...סיכולג ת"וסכ ללוכככ | ועו ףקות לככ | ויתונפס יל  ןילע ל* סכ למל
 ריככד ככ םייכס לעכ וכיפכ וכ כיפסס סע כ"ג ספדנ ספו ,'נ ןמיסכ יפלתכ

 .קזנ ק''כס 3ש ויתוכוסת תל קסדו כזקס קע ט"ו םופסופ לעכ תנופת סנו

 ןז סככס לש פ"וע .עי5ס5 לוס ספיו כוט לכ סשקנפ סע סייס וילנד ףוסכו
 לודס ילודג יכס .ריע ופכ ויכסלו .םיועיו לכ ועילכי ססש לודס יעכמ יכפל

 סייומ ןופנס ססו | .ויככד לטל :סי'כס לע3 יכפפ ססיתומעט סס סנ וכלעו <

 < לנס טידנעכ ךולכ ס"ומ ןולנסו .רילט תכסכ יזלכמל כילמ סשמ ס"ופ3 ןכסל

 0 0 ,ט"עו יג 'יס3  תוסרסס סיי3 תייוסכ כלונעכ ז"לס .תכסכ 3ופסלע קיקע
 ולפסכ ם'גע לעכ וניככ ןולגס סג סק כוסו .רכד ססל סכע 55 סיכס לענו
 פע עטסכ סש ופכוסתנ ךיכפס ליז לוסו דייל ןפיפכ כיס עסוסי יכפ תיוש
 ןהטצמ .רומפמ .ןפנ 55 יכ סיטק סירכרנ .סג .טלפו טלפ לכנ ח"'נס לע וקספ
 סיונ לכ ףפ לוכל סזס ןעזכ םדפד  לללשיכ .תסווכ סכלס לנכו סט כ"ח
 ויככ  לודנס ןולגס ןטכע ופ> סיככדס יכ לכרכ לעכעמו ספ סלופ סיס לכו
 סלועסש סעו .ויכמל סיפנס לכ .ופע ועיכססו 2% תפסופס לעכ .עודיס קסנ*

 םוסס לעכ י"כס לע וקלמס פלו ,גסכעס סיכולפ<ס ונםי לככ לקסמ ןינסוכ
 כ"ז

114 

5 

2 2 

% 
2 



, 
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 טי יפוי תלילכ

 לע וניבר לע ךכ לכ רוע אלפי אל ,דבלב | דובכ  יונוב קר היה

 יכ .ןקז ותוא לש ורובכ דגנ םישק םירבד וסמלוק  הטלפ רשא
 בושנ

 5עכ י"כס לע קלסנו םדס םיכ לעב ןולנס לוקו דס סכמ סקס דע ,ליופ

 5וס לסכס סעכ קזס ןולנס רסנמ* סכסו .גימכ ןניס וכפסכ רפוכפכ ספסופס-

 סיולכסו י"כס לע קפס רספ לע ייכפמ "5 יכלט יכ | ורפסכ תועוקפ סעכב

 ךיפיכס טפוס 525 ךכ ןיפ יסדו יכ .םעוכ יכ5 םקונסעס לע לו :.סנסב 6

 ם"נכו | סינוסלכס יככד לע | וכיפל  םוקוככ םלכ3 קולס5 סד5 לכ יפסכו

 סייס ספ .םעוכ .יכ5ס 'יכ טיקכד לסוק .סופכ לעו וילכד לע ךפ .ליז  םיפלס

 ,סיכל יכפכ וכ גוסכ3 לוסלו ,תודיסס 555  וכניס נישכ דס רוסיפ יכ ויככרב-

 סיכות .ויככד וכלכו | וסותו םפ55 תפסותס לעכ "לס יִכַכְד תל סשע סנסו

 ללנוס5 סס5 וסל וליפפ סיקסופס לכו ייכס ילכד וכטמנ 650 דע יכיסנ

 ויכס יככד 5ע ביססכ שיט סנס לעול יולכ סיס לספ סוקנכו = ,תוספס לכל

 סינולנסו דועלפס ךרד ןכש = ,סיפופע קיפנו .לפוס  ססילע לוצעב ןץפ עיע |

 סתעו = .ויקכדכ גוסכ5 לופלס  לעופ .לוזנל| ופעד לע ךועסל 53 36 9

 דספ סנ ץיסו םעע ויככדכ ץפ כס5  סיכססו סימעס יניעל םולכסל יפ3

 ונסכפ = סילכד לוקו = ,י"כם םמיס לע  סכוספ סז ליס יִכ וילע כע6י 56

 ןולפ יכככ וכיכפל .ויכבר לכ ורכטי ספעו  .סיסוכ וכפ ןיפ סנועפו ,סיעעומ

 ינלשוקיס ןפ .סילכ .ליכל כ"סלו ,םולסלס לע לנונכ  סכילע ידי ביס6 יכנסו

 וכיכב ליכפ  'וכו *ןכ סכוע רופלסס ןמ סנו  ,נ"םכ גסונ םדסד ספ כלוכפד =

 לכו םלס ל"ז ןוסנס סכסו = .סזכ ד69 ךיכלסט ספ 'יעו סנוטתנ ם"נע לעב =

 סלני ינ לכ / ,סז ןיכעב םדס .םיכ יניככ לכ רסס .כנכ יכ ותעדב נססו לע₪ =

 ךיס סלוכ סיס זלו ל": ם'גמ לעכ  סדעס ץע  ןולגס יכיעע  בסז .םולפע

 ספוגס ככ לכ לש ןכק כ"ג סיסו ועס תל סנ 6םנו ויללסע 655 כס5 ודכנמ |

 כ"ז עיסוס* יכפ יסודימ לעכ פקסרקפ עיסוי קש .ס"וע .כידלס  ןופנס פוס

 (סס ןיפודיקד קיפ ףוסנ ןוקס5 םכטנוקכ)  טדס ןיכעב סדס קספ כינ רכש

 ותיכ יכיככ לכ קזסו 5"ז םדס תיככ לעב וניככ לש וקר5 ןיניכ ספ 'דעע פוסו

 קינעס כשל :רסל | ,סכוס ספיו ןד ספי יכ .סילססו סינעס יכיעל .ספכסו =

 סוס ךכ65 ץוס> םדס ס5 סיקסופס תקולסע כמיס 2535 ספ סיכנדס 3יסלסו

 תעדלו סכעס גושו .סכלעע לומ  סככעפ סס סיבסו ,ןכככר רש 5פיירוסד

 ,5יכס 503 5סר | סלסתכל ףפ יכס ג"םכד לטיספ | ןכככדע .לוסס  סילנוסס 2%

 סט סכנו | .סזנ .סיליקנוס םעדכ יפט 5סכוע לנעלעד ןייגוסד סס סלכס כוש |

7 
 ותעד



 5 = :ופוי  תלולכ

 :תאשל אלש ול המרג תמאה :לא ותבהא קר יכ ,רמאנו בושנ
 = ליז היבה לעב וניבר ומכ' הלוגה יניע .רואמו רודה לודגל ףא םינפ

 י"פעא

 רככמ סריתסד לסככ 035 סידי סכסכ ס:עס סטוכ תעדו סכופ תעד ותעד

 .סזּכ :סיכוככ "כס לעכ וכיִככ יככרט סכעסש ם"ועיו ;סלמסכ סיככדס ןכללו

 לכו פלו) סט לכזט יפכסכו יפעק ויכע וניססס תונטסס ככ ויכעפ ריפס סנו
 סופדכ = דוע :ייס פכ יכ = םינע לעכ | וכיככ וכקז כס  תונפס ןע סנ | סעולנ

 יקיירכסס 5" סנולג ץ"כסע | סמכופפס ןולגס סנ כיתכ יפי ויכסלו | .(ריניּכ

 2" וס: סנש ד"  ןטיס | דייויס י35 תכפפת םי"וט ולפסכ גקוננלסו לכוטכס

 ":פונקעכ סזנ ךלדו ,םדח ןיכעכ  כתיס ידד5 ספכ לכ35 סע הנוסתנ ךילפס

 למפכ .וטכפו טכפ לככ סש ןולסל סלטנוקכ עיסוסי יכפ יסודיס לעכ ןולנס
 -- .סס ןייעעס סלי

 ויימכ .ןפיס ףופ דיי כוטכ וקפסכ ס"גס 5ע3 וניככ קספס סע סנ (ב
 :תוטסימ . סכיפי ש5לכ םוסכ ןתיכס | ס"םס יכעלנ סעכע | תויפכ ליכסו

 .ךיעעטכ .ויככד 'יסימ ירכ רםעפיס דע לכק5 ול רפועו םוכתעס י*ע סכקפתסלו

 -יסז-לתיס.5ע .סג .קכסו .ל"יכע .ויס5 לסע :וסכדנ ויפלע לודגס ןסכסו ליכתדכו
 :ןפוכ סדעס לע דלע זיכפס יכ  ויכע לועכע ולכק' כסל סיסנקע וילע ועק
 .5לועס  ק"ועכ קזעילל "ומ םיסיס ןולגק לותו וכמז ילודנע דפויעק דסלו

 תכסע לע ייכזילל .קסנור\ לורנס וקפס י"ע עדוככ ,סטפל קיידבלס יזככסל

 סירנחנ .סנ קזכ .ויכנד לק לע גיטסכ 85י יכ ופעס לכ ויכע ליעס (* ןיכופ
 :יִכנ תופירט ומל 'פ טילכ סט -פייסעֶד ולפסכ לוסו ,סיכפ ול לטכ לכו סיפק
 .יכעזפ סוס יכו כיקס 5 ספיסנ ינמ ידימ "יל יכדסע סוס יכד לזעכפ יכ

 .תויפכ סינסמ ת"ת 'סע נ"פכ ס"כעכס יככד סש פינס ז"עו .ליזפ סמ ייל

 כיימ לוס ןכו .ויפויל< ססל סש קנסע ףסכסו | ,תוכולוד כנק5 קיית5 לופלש
 = .םעסכו 5, יז5 ייפעטל ס"נעכסד יינס סס נפכו ויעק ןניס ףוס ד"וי לוטכ
 סנו ,סתוסדכ םי ויכנדכ פינסשס תויפלסו ,ותועכ תוכודס יעכס וגסכ לנס

 ץיינטלס
 .סיכס לעכ ןוסנק כע קוכסכ ועפנָכ חע כיסרס  יכ ופולרכ לרוקס וילָע לפפפי םא (*

 וכיניעכ הנק ,וכרעכ שי לע ועכ םוכודנ תרכדע ןוטלכו סלונמ סחכוסכ ויכע לכו ליז

 ססינש| ,רס6 רודכ ל": םיכק לעכ סע ימ סיס יכ ןכנל ררכסכט ירח ללכ רכדק לכפי סכ

 ססינטל היס רחל כרו םחל רלכמ סי וכלש ספורליכ יכ ,תחל .סכישיכ ודמכ רטס סירכמ ויס

 רפוני רט ויפודלוסכ םעדל יסירס .רטלכ ,כיטיכ כטויו ןקז ללרעיכ לודנ כר קיס לוס סנ

 :.כסכע כ וילע כסכו ודננ ונוסלכ רהזכ קיה לכל ןככו ,קז ירפסכ קלסכ

( 
. 
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 כ יפוי תלילב

 רואו וילגרל רנ התיה תמאה יכ | ,ונתוהמו  ובהוא היהש י"פעא

 -- : ויתוביתנל :

 בורב טעמ  ךיתאלה יב .יתערי = אנ הנה :!רקו ארוק הנהו דו

 םלואו ,הרמה ןמ .רתוי הב דע םילמ ותברה .יכ- ,םירבד
 התא

 -- וילכד ככ .רותסכו | ,סז3 ס"נפכס לע קוכס5 ךיר5ס = ויתונוטסכ .ץי'נסלס וש

 ללנ  סיככדס 0735  סזכ .סירנד .םוכיר6 סש בסכ כזעיכ5 קסעד  לעכ ןופנקו =

 פוס) .םיייכסנ .ססיפסס סק סנסו, : 0550 סירנרכ כתכ כבד ףוסנו בטיס |

 5כ ליכסו ססילכד לכ ם5 ססכו ,(ס"כס כפ3 | סיקר*ס ללוי = ס"ונ) ןולנס

 סס .וללכו = כיפסל ס"נפכס לש םויפכס לכ תושסרו קנסע ףסכס 3מ תויפכס

 55 כ"כס סנסמ ףסכ רפס | לעפ | סישולדו ותל סס סינוננו ועלפ יכנד

 תוכפע .י"ע םכלפפסכו תונסיכ סכיסי ש5ב5 םוסר ןפינס ועלמ ילבדפ ףיסוסס

 לכ5 .'כו .וסכ6 'כ יבג ןיבעסכ 55 'פ: 5סיפרכ כטעפיס רע כנק3 ו5 רפועו =

 תולודס .כיסכסל לכס לפלסיפ סכולס ליםסלו לז ם"יכספ כ"כ "וכו וכע -ןעד = 2

 סעברפס לכ לע סיבוסב לבסס פוס ל5כסיע  לודנ 6 550 וכעל'ם סיפנס |

 ,סינש | סעכ .35רסינ ספו קיפ 5קפלק ק"קכ .סכיסי ספות סוס סנו ,םילוט =

 יככפ סילק ם'עד ,ופועס עידוסל סזב יִתְפב ןכ לפ ,ויפפ ךועסל שי ןכלו /

 תוכתפ ומ וכתיט םוליפס ןיפ ויס5פ  לודנק ןסכסו ךסד לוס ללכסו .'וכו .וסב5

 לכו םוכיכס וכ .ןיענוק ויסש ליפ 8 ןיעעסנ וירכד 'יסיש ירכ רסעתיס רע

 סילוסקסו סייע כקעינו .'ונו ליסע* סכנ55 סנ ךכע .יננ .גיתכדכ 055 ססיכמ |

 ספוסס לכס עוכק קס פוניש  ישפככו סיכנלל סיסוע וכ 55וכו  .'ונו כקפממ

 עונק קס וכ ןינפומ ויס לייכסעסו | ,סויס דוע ןינסוכס | ופכו | סז3 = 85ץכְו =

 ליכסס = םויפכ | ךכס לכ יכייפ | ג"סכבו ,וכל .סיכנדפ 55 ייכו | ,תונכדס רכסע

 כומיכ לפסק .וסוניעס סעפס ותופכ ינכ 6 ,לוס5 .פונפמ לומימ 336 - סייל

 לכדו לוס ויפי לכ כ"סל 535  ,לודנ ןסככ .וסויפטכ םפנס ןנסויד ססענכו

 "ךיפטסכנ | וככה .ייסיס ירכ- ליטעס5 65  לופיפ יכס  סכועלל ם"ילקנו םינכ

 פכ סע  סונכ לפוס 55 ס"תכסענו .סס וכפסנ כזעינ5 קסמד לע3 ליכע

 סכנסכ .סז3 | סימס .לעב .וכינכ סע ועיכסס .כורס | ילודג כוכ יכ | ,סזכ ויכנד

 לככ = סז .לפיסכ :וילע ךונסכ = וירמ5  סילכס .םוכודס סנ | ונסנ ןכו  .ססענלו

 300 יככדו היפכ .ןניס ףוס ד"וינ ך"יטסו ז"טס סנ ם'עכו .ןעז .לככנו .סוקע

 וכע5 .לכככו וס5 .פכינמ 55 רעולכ וסל 5עיפס 55 סזב כזעיכ5 קסעד לע

 ץיולוס 5"נס סיעשי .וכיבכ ןולנסל .כינ סזע .ספלו .יכזמיכ5 יכרכ סכנס יסד,
 יז



 יפוי תלילכ

 תאי ררבל ךא ינא םג יכ  ,ילע סעכת לאו סוהת םוהרכ התא
 -- :הרובכב םיבייה התאו ינא רשא יתאב תמאה

 וניבר לש וייה ימי .הורוקמ טעמ כ"ג רבדל בשו רווה יננה התעמו
 יכ םרקט שארמ ונבתכ רבכ הנהו .ונריעב הפ ותויהב ליז

 הפ אהביתמ שירל וימי ףוסב 0 שיגמ לעב עישוהי וניבר
 הלנפ  לעב אריפש ן"רהמ ןואגה לש ואסכ םוקמ תואלטל אקארק
 רימ אל םלואו ,הפ .אתביתמ שיר ו כ"ג היה רשא | תוקומע
 עושוהי וניברו ,ק"פל גיצש תנשב רטפנ ע"גמ לעב יכ ותריטפ רחאל
 ןואגה ייהב רוע הז היהו ,ט'צש תנשל ביבס כ"הא אקארקל אב
 והויהל םלואו ,הפ אתביתמ שיר םגו ר"בא היהש היבה לעב וניבר
 העל וא היה םגו ,סופדה תיבל ה"בה ירפס רוריסב דאמ  דורט
 הבישיה. לוע האו הונברה לוע תא ורבל אושנ האלנ היה ,ותנקז
 וובה .תא לבקל הרעה יניהנמו ישאר ואר הז רובעבו  ,דהי םג
 האוה .ול ונתנו ,הפ הלורגה הבישיה תא גיהנהל שיגמ לעב ןואגה
 םויב) הפ ל"ז ה"בה לעב וניבר לש ותריטפ ירחאו .אהביתמ שיר
 בר .דימ הפ: הרעה ישאר ולבק אל זא םג ,(ק'פל 'ת רראב םירשע
 היה הפ .ט'ר היהש עישּוהי ה"ומ .ןואגה .יכ הפוקטמ רחא רי'בא
 קה .ןיכתחנ ויה הרעה יקסע לכו ,תונברה יסיסכת לכב ב"ג שפות
 רבד לכ םגו ,הערבו,הנובתבו המכהב הרעה לכ תא גהנו ויפ לע
 תאמ םינומט ויה רשא םיניירה תותכ שלשו ,וילא ואיבה השקה
 ישאר תרוקפב ותעמשמל םירסו ול םיפופכ םלוכ ויה להקה ישאר
 םילוחגה םיניירה ןמו .הפ להקח סקנפב לבה ראובמכ להקה .יבוטו
 הייוט ןואגה ויה ליז וניבר לש ותיבב תועיבקב ובשי רשא הפר
 היבה לעב וניבר לש ונתה היה אוהו) יזנכשא א"יזמ ליקלעז הרוהי
 אוהו). ךהיב ערז 'כ לעב אריפש ךריב היכרב ה"יוט .ןואגהו ,(ליז
 יפוה .לעב .לש ונתוהמ שילעמ םולש ה"ומ ןיצקה לש ונתח היה
 , תיכה ןמ ויה םהשלש רשא) ןהכה שריה יבצ היומ ןואגהו (ט'וי

 ןיר 4
 6פכ :כי'ג סט .ךיכלסש | תועונס 'כעב ג'ט ר*5 ףד כ"ס סימס .ורפסכ יז
 טוע רוע ךיכססס' כ'כ ןניס םייכ ת"וסכ כ'ג 'יעו ,סעט 5ם | סילכר3  ףרתיסד

 יכפו .סיקיפע סיכנרסו = .יכ"ע ןמיס3 ל"ס םורילמ סיכפ ת"וסכ כ'ג 'יעו

 --- .סזכ ךיללסכ
 כרס
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 אכ יפוי תלילכ

 וניבר די תמיתח ירחא םותהה לע ואב םהו ,(הפד ללודגה ןיד |

 ,םדי תחתמ ואצי רשא םיניר יקספ המָכ לע ליז שיינמ לעב ןואנה

 ייתתמ ה"ומ ג"הרה רפוסה לש הפ להקה סקנפב םיבותכב המהו

 'ו םוימ טיכרת ןמיסב ליז טורקאלר ףסוי ה"ומ ןואגהב  טורקאלד

 ו'ת םהנמ ה"ר 'ו םוימ םש ו"פרה ןמיסבו ,קייפל ות ןויס "ה

 ןואגה ןירב ומע בשי קיפל גית תנשבו .םינוש תומוקמב דועו ק"פל

 אוהו) אקארק הפ לודגה ןייד כיג היהש :ליז קינשארק יכררמ  ה"ומ

 זיצ ןמיסב םש סקנפבו ,(ויפקת ןמיס ה"ואב הלוגה ראבב אבומה

 ןושח ו"כ 'ד םויב םתאמ אציש ר"ספ לע  םותחה לע םהינש ואב

 םואנ, קיפל ג" וילסכ 'ד 'ד םוימ ריספ לע םעפה רועו ,ק"פל :נ"'ת

 "קינשארק יכררמ בקעי יקה םואנו ,ה"הללז ףסוי ה"ומ א"אלב עישוי

 ק'קב מ"רלו דיבאל  קינשארק ם"רהמ ןואגה לבקתנ בושו ,ביע |

 ודי בתכמ קתעה ה"רת ןמיסב םש סקנפב אצמנ ןכש ץישטנול

 'ט 'ה םוימ ץישטנול קיקב ד"באו מ"ר  קינשארק יכררמ מ"גה לש

 "יפוי תלילכ, ירפסב וניתורעהב כ"ג הזמ הארו) ,ק"פל וית טבש

 ורפסב סופדב ןכ םג םהידי תומיהה אצמת ןכו .(א"ע ו"מ ףד איה

 לע הפ הבגוה רשא תודע תויבגב יב קלהב עישוהי ינפ ת"וש

 עצמאמ ונייה  ,הצהחמו םינש שלש ןמז ךשמו --  ,תונוש תונוגע

 תנש תלחת רע ,ליז היבה לעב וניבר רטפנ זאש ,ק'פל 'ת תנש

 אתמר אנרברמ כ"ג היהש רהא אתביתמ שיר הפ היה ,ק"פל ריית

 יפולאו ישאר ואר רשאכ םלואו  ,ש"גמ לעב  עישוהי וניבר אוהו

 ואבו וצבקנ רשאמ םויל םויט הפ םידימלתה ובר יב הפ הדעה

 וניבר לע רבכ יב דע הפ םימכה תבישיב .רומלל ץרא יוצק לכמ

 ונמנו וידהי .בל וצעונ זא .הלודגה הבישיה לועב ודבל תאשל לז

 ,ל"ז וניבר דבלמ .רהא הבישי שאר דוע ףוסוהלו תונמל ורמגו

 ל"גס ןאמפיל טיוי ה"ומ ערונה ןואגה תא זא רוחבל םלוב ומיבסהו

 רשא רימראל ק"קב ריבאו ם"ר זא היהש ₪טיוי 'סוה לעב .רעללעה

 םהרעב ראפ ןהכל אקארקל אבי אב יכ וילא ובתכו ,ןילהאוו לילנב |

 ןואגה ומכ םיברב הרות .ץיברהלו אתביתמ שיר רותב הפ תבשלו

 רשבתנ ק"פל רית .תוכס מ"היהר 'ב םויבו ,ש"גמ לעב .י"רהמ

 הקבר .תרמ הריבגה ותבמ דהוימ ריצ י"ע .ט"וי 'סות לעב ןואגה



 יפוי תלילכ

 .לבקהנ יכ (פ שילעמ שריה יבצ ה"ומ ףירהה לודגה ברה הלעבו
 רואב הרז רבכ רשא עישוהי  היומ ןואגה לע ףסונ אקארקב מ"רל
 ןעיו ..(הביא תליגמ ןטקה .ורפסב ט"וי יסוה לעב ןושל 1 ,םש ותרוה

 ר"בא ותויהב קומבעל ריעב םג שיוי :יסות לעב וניבר לע: ורבע יכ
 ומק רשא םימוצעהו םיברה ויאנוש י"ע- תוערו תובר | תורצ ,םש

 להו

 היבהוא תרזעב םהיניב םולש השענ כ'הא יכ םאו ,דאמ ונממ ףדרנ

 הרשמה : וילע- לבקו ;תאזה .הרושבה .לוקל ל'ז ןואגה המש ויכע
 םאו .ריע .הבושההו הלודגה רועה איה ,אקארק ק"קב :מייר * תויהל

 לארשיב

 ןכ סיס ט"+ 'םות לעכ ןתס ל" םכיס יכ5 סיוע ףיקסס לודנת ברה (ק

 סיס לקפלק ק"ק יכיקיפ םיכעע סוכס סיוע ןילקס םיםיס ככס
 50[ = קיזייפ קסני ס"ונכ | סכיפס - ךכיכ סיכככ ס"ומ ןולגס 3כס לשם | ויעס

 סלופס לע ךכיכ עלז רככנס ולפס י"ע ערוכס קפכק ק"קד :לניידו ןסלד

9% 

. 

 | תה רשא רע םש הנידמה רש ינפל תונוש .תּולילעב וילע ונישל

 .ט"ש 'םות לעב ספד סינופנס םועכססכ קיפכ זיפ תכס3 לקסכקכ | כפדנס
 תופ כיינ םפכס | ליכס םילעע סולם סיוע ןילקסו | .כ"'[ ספלש ינינע לעכו

 תלספכ סקסכקכ ופוככ ריפ כס5 ליז טיח* יפות לעכ ןולגס ונתוספכ סכוטכ

 \ תיכנס ןכיפרסל לנוע ףסככ ןפנו לכס ם"לסע לם | וכ כדנ קיפכ ר"ת םכס
 סע תוינטעס יכדס תל ,םלזייפ סשמ 3'9 סוסכ 'כ 30 םופרכ לקלכק ספ

 יפומ לעכ .ףיסוס ?ם5 תובכ  תופסוס סע גוט סו* 'כותקו כ"עכס סוקיפ

 ' םכיפ 5 סיוע לורנס כלס וכנו .םוכוסללס לע סככס דוע ויתופסותכ ט"וי
 יכולקסכד * 'יתפנ סו ג"סכס לש םקנפכ לנעכו .ןיסככ ריחע כ"ג סיס :ליכס

 ןפנופיכ 'כ- ןולנס ןסמ םכיס 'לל וכ .סיסט ,סס ו'יככ ןעיש3 ,ספד 5תנ ללפס

 םפזייע סוקכ 'כ ככס סע פולולס יקסעכ סילנדו ןיד טי 'פות לעכ "נס
. 

2, 

 = .קיפמ .סיפ רייס ג"כ *\ סוי3 | ססיני: סלספ  ססענו | ,קפד םיפדנוס "גס

 ,ט"ו* 'כות לע וינס שפכו | ,ל"כס ם"לסע ןקזק .וי:5 םפכ ןונלדכ סכולו
 = קיס סקנפ) ק"פכ ס"ת ןויפ 'ג סויכ .סיפי רלוקכ למס םריס | טיומ למפנ |

 .ךכי: פרז "ככ ותמכססכ 5"ו ייוי 'סות לעכ ויעס כ וילע ןכק כסלכ (ספ

 ךריכ עכז .וכוכיס ךותכ כיפדסל לנפעס לס סע כ"ג סיכסס סמ לם5 כ"ס
 קטפ ל'גפ םכיס 'כ וכססע 6תוילעע ימיע ינסע סכופ יסודיס תלק כ"נ
 קל תלכזנוכ וכ ייסיס | /"י55 םלטע, ססכ סיללקכו ,סינופככ ויקסל וללסכ

 סמ סעדקסנ סזע ספכו

 ןכו



 בכ יפוי .תלילכ

 לבב םג תמסרופמו  תערונ המשו תויברעמה תוצראה. לכב לארשיב

 ה ורפא 'ד םויב דימו .(םש הביא תליגמ) :תויחרזמה  -תוצרא

 היכ 'ג םויב אקארקל אבו והיב .ינב לכ םע םשמ  עסנ תובסה =
 לע ףסונ הפ התמרה ותבישי ליז אוה םג גהנו ,ק"פל .דיית = .ןושח
 ,השארב רמע  ש"גמ לעב יירהמ וכבר רשא הלודגה הבושוה |

 המכה התברה םירפוס תאנקו ליח לא ליהמ :זא וכלה םירימלתהמ
 -- :לארשיב הישותו

 עגונש המב םבצמו םדמעמ הלאה םינואגה ינש לרוג סלואו ו
 6% יב ,הוש היה אל םתסנרפלו םתיב תוכילהל

 רשועו ןוה ול היה יב ,בל תבחר ךותמ הרוה רמל שיגמ לַעַּב י"רהומ
 וינתחו וינכ ינב םג ענב םג ,רהא םוקמב ; הלודגו הרוה ותיבב

 ילודגמו םיבידנו םיניצק ,לארשי יפלא ישאר ויה םלוכריתונב יחקול =
 עשוהי וניבר השע  רשא לכו  ,האלהל .ראובי רשאכ ,הידבכנו ריעה

 תאשל ןהו ,הלאשב אבה לכל תורוהלו ןודל ןה ללכה תבוטל הפ
 לכה .תא ,תולהקה יקסעב הקפל ןהו ,הלודגה .הבישיה לוע וילע

 אלו הרעה תפוקמ אל .סרפ תלבק. םוש ילב ףסב ןוא .םנח התשע"
 אלו ןיסכנ .ריתע .היה יב, ,הדוקפה לע ודמע רשא הלוגס ידיהומ

 ןואגה  תמכסהב .ב"ג השענ .הז לבש ןואבו .דובב -ךרדב תוומפ

 סות לעב סיילרהמ: ןואנה - לרוג היה ןכ .אל .ךא .לוטיל ךירצ ה
 התיה ותיב תסנרפו ;קהרה ךותמ הרוה דמל ליז אוהש ,₪"וי
 רבכ וימולע ימיב:ול היה רשא ושוכר לב .יכ ןעי ,ראמ תמצמוצמ

 לכה .ראובמכ ,תונוש -תולילעו .תונישלמ י"ע ער ןינעב ול ךלהו ףלה

 יסיל זא עינה .רבכ..אקארקל ואובבו ,הביא ה ןטקה .ורפסב

 ןכ .לעו .אושנ  האלנ רשא .דע זוע רסהו הכ רסה ,היהו הנק

 הנשב רועו וטקש .אלו והנ אל ,להקה יפולאל רבדה .ערונ רשאב
 םל וכ . ומיכסהו ורמגו ונמנ .קיפל .ד"ת .ןושאר .רדא .ה"רב איהה "

 םג ט'וי 'סות לעב ןואגה תא זא ולבקו הנשויל. הרטעה  ריזחהל
 היבה לעב ןואגה םוקמ תואלמל . ןלילגהו אקארק ק"קב ריבאל ןכ
 תונברה לש תוסנכהה לב ול הנויהת .ןעמל ,וינפל. ר"בא הפ היהש לז
 ול היוצמ ותסנרפ .'יהת זייעו 0 6 לב . ןמו .ריעה לב :ןמ

 תוסנבהל ללכ ךירצ היה .אל .אוהש ינפמ .הזו ,ש"גמ לעב י"רהומ
 םג כ ,המואמ .ערגנ אל .ודובכמ .םנו ,רשועב יה ןכרב .יכ תונברה
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 יפוי תלילכ

 היה זא םג ,הפ ריעב ריבאל ט"וי 'כות לעב לבקתנש רהאל
 ינ לכ .ןכו ,ול םיפופכ ויה םלוכו ,איבמהו איצומה עישוהי וניבר
 תרוקפ י'פע םרקמכ ותעמשמל םירס ויה ,הפ םיעובקה םיניד יתב
 .:יקטפב םינוש תומוקמב להקה סקנפב ראובמכ ,הפ הדעה ישאר
 .עצמא רע ד"ת תנש תלהחהמ םג הפ לודגה וניד תיבמ ואצוש םיניד

 : ןואנה .הלשממל הוש ייה ותלשממו ,קיפל ה"ת תנשמ ץיקה ןמז
 המכסה םוש השענ אל םע ,השודקבש רבד לכב ט"וי 'סות לעב
 (פ  םהינש תמכסה ירעלבמ ,הדעו להק ךוהב הנקה הזיא וא הפ
 ומכו ישות 6 .השלמ)

 159 וכנספכס סילפס סנקס לע ןכ סנ ססינט תועכסס 5לענ ןכו (ט

 סלקפ3ּ דיעת ספדנו ,תועוקע ללשנו ,לקלכק ופד3 סכעז3 לכולל
 " ס"וע ןוסנה תגכסס כ"סלו טיח: 'םות לעכ ליינס ןפפיל סיוע ןולנס סנכסס

 ינפ דיפ סנט ססיפועכסס סלכפ ןכ ,םינע לעכ ליז ףסוי ס"ועכ עישוסי

 עלו 'כ לע ו"ת תנשכו ,ד"וי ך"סס 'כ לע סייס םנטכו ותודידי ריס לפס

 = לע תועוקמ ספכמ לוסו ,סיכיע סתפ 'כ לע ז"ת תכפכו | ,סכותס לע ךרינ

 ןכ סנ ססיפועכסק ללעכ ןכו .לקללק םופדע סלוכ ססו  ,סינוקיפסו לסוס

 םילפס קלט כע דועו .ק"פמ זיימ תכסכ סחלטסמל סופד ךכעס קעע לפס כ

 ! עיכס סיס םיינע לענו ריינלס פיס ט"ו 'כות לע יכ וכעדי לנכו | .סיכוס

 םנ" סעַרַּב ופוליסכ ספ נַסוכ סיס ם"נע לע סנ יכ ןעי סכופו ,לקלכק ספ

 סילסו וכ סיִפופכ ויס סדעס לכו ,דינס 3כ ועכ תוכגכס יסיסכתו יכינע לכב

 ומ" "סמ ,ססכ ךיר5 סיס לכ לוסו וכ סיכיכ5 ויס סקס ינפע .סזו) ותעעטפכ

 סיפעפמ ויכע סנ 3תככ כ"ט (לסקס ןע סלפ סוט לטכ 5כו ותיּכּכ לםועו ןוס
 סיעעפמ ריינס כפופ כינ ס5עס ןכו .דכ53 דוככ יוניכ קכ לוסו ,ד":5 כלות

 "סיס ליז לוס סנ לם תוקועע סלגע לע  לריפס ן"כסע | ןולגס 255 סנ
 ךפ .עדונכ ספ ריכלס 15 סיס רספ ליז סיינס .וכיככ יפיכ  וינפ5 ספ "כ

 = ?םיסכמ לכנ :כיינ םפות סיס ספ לתכיתע םיל סיסס דנלע ם"נכ סנ יכ ןש
 7 טיס 3": לוס .סנ יכ) ויפ 5ע ןיכמסכ ויס ספ סדעס יקסע לכו תונכלס
 "  לסקח ןע סעופע לוטיכ ךיק5 "יס 5לו דח6 סוקעכ סלודנו סלופ ןיפכנ ליתע
 'כתכנ כייע ,(ליז סיינט  ןופנס ועכ וסועכ ,ןיעעםכ ויכנד כיינ ויס טז .רונענו

 לכו ,לקפלק ק"ק ספ | ריכלו מ"לו ןסלד "יקס ספד ק"סס | םקנפכ וילע סנ
 3 "נס סיכולנס יכס לע כסככ רס5 ר"נ5ס כלות יכ ונ5עע ןיכי ליכסע לרוק

 | : 3'זו ליפ5 ם'עכו רב רוככ יוכיכ קל וכי6
 יכנסו

 ה



 5% < = "יפוי .תלילכ

 ןובארל רשא ןורחאה ומוי דע- הלודגה ותבישי תא :גהנ ג ןכ ומכו | 4

 הלעמ לש הבישיב עישוהי .וניבר שקבתנ לארשי  תוב לב. שפנ |

 הפו = ק'פל חית םהנמ ךיז שרוק תבש םויב םיקלאה לא: הלעו :

 בתכנ ותכצמ ןבא לע ןכו הפ קיחה  סקנפבו  .ןופס .קקוחמ ה
 :הלאה םירבדכ וילע

 ןואגה .,ונתראפה ןואג  ,ונירור תפומ  ,וניבדו = ונירומ, 2: 2

 רטפנ ,ה"הלצז ףסוי ר"רהומ ןב עישוהי ה"ומ לודנה

 ותרהמל רבקנו ,םהנמ ך'ז שדוק תבשב ומלועל ךלהו | 7

 יניגמ -- אוהו ,ק"פל ה"ה םהנמ ה"כ :"א םויב

 : "עישוהי ינפ .ת'גשו ,המלש

 ליעל רבזנ רבכ ,ל"ז ויבא תיב תהפשממ ונל ערונש המ הנהו 3 טה

 אוהו ל'ז וניבר לש ויהא םג רשא ונירבד ךשמה ךותב 3

 ריבא הרותב לודג םרא היה ל'ז אוה םג אנליוומ יכדרמ היומ ברה

 ויתולאש לכ כ"ג  ץירה  אוהו ;הדוהי ירעמ תהא הלהקב מ"ר =

 תיושב תהא הבושת ונממ םג םפדנ ןכו ,ל"ז וניבר לא ויתוקפטו

 םש ול בישה וניברו = ,י ןמיס ד"וי קלה ןושאר קלח עישוה* +נפ
 ה"ומ ריסהה ןואגה ברה תשא העלה הריבגה םתוחאו ,לודג דובכב

 םיהאה לש םהיבא היהש ,ץיורוה תהפשממ יולה רוצראווש לאומש
 ק"רבא היהש ליז יולה אקייה םייח ה"ומ הלוגה ירואמ | םינואגה =

 ה"ומ ןואגהל .קהבומ ושל היה אוהו) = אנררוה ק"קו בושכורה

 ה"ומו  ,(ליצז לשעה  הייומ  לודגה וניבר לש ויבא  ןילבולמ בקעי |

 יבצ ה"ומ לבוקמה ןואגה יבא היהש ליז יולה ןרהא השמ עישוהי =

 אוהו טומאז תולהק שלשד מ"רו ד"בא היהש ץיורוה יולה שרוח
 ספדנש) ,םישה לע םישודיהו ת"וש ללוכה יבצ ןואג רפס לעב -

 ק"קמ :יולה רעב בוח ה"ומ גיהרה ונב ןב י'ע\ זיצת תנשפ גארפב =

 ת"וש יבתכמ ול היה אוהו ,(םש ו הטוקמ הז לכמ האהז ץינמאק =

 םירו דיבא ןיירע זא היהש םהרבא ןב קהצייה"ומ עדונה ןואנה:םע

 ,הנידמהו ןנזופ קיקב  מ"רלו דיבאל - לבקתנ כ"חאו * ,אנליוו .קיקב =

 -- :הזב ידו ,םש יבצ ןואג 'ס שארב ראובמכ < לי"

 וניבר תודלותמ כ"ג ,ליכשמ ארוק ךינפל הפ :גיצהל יננה" התעו |

 רשא רוד רהא רוד וידכנו וינינ .ויתונבז וינבמ שיגמ לעב |
 הברה



 ו יפוי :תלילכ /

 םהמו  ,לארשיב הרות יציברמו  םיניוצמו םינואג ויה םהמ הברה
 םרובכמ הריאה ץראה רשא םיגיהנמו םיסנרפ םיבידנו םיניצק כ'ג
 ודכנו ונינ תודלוהמ המואמ הפ בושהא אלו ,האלהל הארת רשאכ
 ינוע ריאה רשא אקארקמ עָישוהי בקעי ה"ומ הלוגה רואמ ןואנה
 כינ היה אוהו ,םישה לע עישוהי ינפי ישודיה ורפסב לארשי לב

 ויתודלותב יתכראה רבכ .יכ  ,לד שיגמ  לעב וניבר לש ותב דבנ

 ק'ק ינואנו ינבר ןיב "יפוי הלילכ, ירפסמ ןושארה קלהב הברה
 תורלותמ קר בושהל יתאב אל הפ םלואו .ומוקמ םש יכ בובל
 . תודבכנה תובר תוהפשמ כיג ואצי םהמ רשא ויתונבו זינב ראש

 :עמשו תכסה התאו ,הזה םויה רע לארשיב

 .ןושארה .שיגמ לעב י"רהמ וניברל ול ויה םינב השלש יכ עד .זי
 םיעבראמ- רתוי .היהש לד השמ ה"ומ ןואגה ברה היה

 ןושאר םותה ומש תא יתאצמו ,אקארק ק"ק הפ ןושאר ןייד הנש
 תנש רע  ה'ת תנשמ הפר להקה סקנפב םיניד יקספ הברה לע
 לבקל הצר אלו .הולורג תולהק המכב ר'באל לבקתנו ,קיפל .חימת
 החוח ביג ול היהו ,ותונהונע :לדוג תמהמ | הונברה .תרשמ וילע
 | +1 | | = לודגה ברה ןיצקהו שארה ריבגה ןתה היה יכ דהא םוקמב הלודגו

 הברה אוהו ,הנירמהו .ריעה סנרפ היהש ליז ריח יכררמ  היומ
 הפ .להקח :סקנפב אצמנו ,בוט לכמ ול .קינעהו ןתמו רהומ ול

 ימוב) הפ :.אתמ ארפס היהש ל"ז טורקאלר 'יתהמ היומ  גיהרהמ
 ברה ומצע תא בייהתהש (שיוי יפות לעבו שיינמ לעב םינואגה
 | ינתה השמ לש \ וירי .קזהל :ןכ םג לינה .ר"ה  יכררמ 'ר | רובגה
 "איבהל לכוי ןעמל בר םוכס ול תוולהלו לינה םירהמ ןואגה ברה
 ליז ויבא .ןואגהמ "תובושתו תולאש, רפסה תא וא סופרה תיבל

 רפכ רשאכ ,ויבא תריטפ רהאל רימ (עישוהי ינפ ת"וש רפס אוה
 רפסה תא איבהלמ והורצע תונוש תודרט םלואו | .ליעל הזמ ונרכז
 כהה .ךובאה ונב םג וילע תמ ןמזה ךשמבו ,סופדה תיבל לינה
 לולא :זיי םויב) םינשפ ךר רוע .ותויהב ל'ז יבדרמ המ ףירהה
 עישוהי היומ .לודגה ברה םהו ,םינב ינש וירחא חינהו .(קיפל ד"כתו
 תומב םינש ג .ןב היה .ינשה הזו | ,ץעג םוקילא היומ לודגה ברה
 ןואנה :ברה ונקז .יברב לע לדגתנו :ליינה יבדומ 'ר ברח ויבא וילע
 ומע ןתההה יכ  ,ןנזופ ק"קמ השא :אשנ כיחאו .ל'נה השמ היומ

 ריבגה

7% 



 דכ יפוי תלילכ

 דקש םשו ולינה ק'קמ שאר םהרבא הייומ סנרפהו שֶארה : ריבגה
 ןמזה ךשמב רשא דע .םיקסופבו רומלתב :ןויעב .הרותה .תותלר לע
 רטפנ רשאכו םש ןנזופ ק"קב הבישי  ינבו  ןיידל .לבקתנו = לדנתנ

 רייא .הייכ  םויב) לנה ו השמ  ה"ומ גיהרה ונקז יבא  אקארק הפ <
 יה בהה ויחא ףוריצב .ושוכר לכ -תא אוה: שרי = זא+ (קיפל ח"מ |

 תעלי ,רהא םוקמב הלודגו .הרות ול היהו  ,לינה עושוהו
 תנשב םדרטשמא סופדב "המלש יניגמ, 'פה רואל אוצוהו ררועתה "

 9-₪ןי

 וג -קי

 עישוהי .ינפ :ת"וש 'סה םג כ"האו ,ןילופ א"ד ינואג תומכסהב .ריעת
 לכמ  ונרכז -רבַבְו : ,םיברח : תוכזל ל ןואגה .וניברמ :םהינש  ,א'ח
 שי'גמ לעב וניבר לש ינשה ונב ב .וני רד רשמה ךותב הלעמל הז

 אי טולאק קוקב מידו דיבא הוהש ליז םייח ה'ומ ןואגה ברה היה

 תוצרא 'דד ךעוה ינואג ןיב המכסהב אב א'לת תנש ףוסבו ,לילגהו
 םופר) :.הרותה לע : הירא- בל  רפס לע ; .בולסרעי = דיריב = ןולוא

 ר"ומאאל ןב םייח ריעצה, םותהה לע אב םשו ,(רילת ףרא סר 7%
 ,אימילאק :ק"קב עיעל הנוחה אקארקמ ליז עישוהי ה"יומ לורגה ןואנה |

 תבצמ 'סב ראוממב גילה תנשב רטפנ אוהו ,"בולסרעי הפ םתוחו
 ברה היח ליז וניבר .לש ישלשה ונבו = -- .אינ ןמיס :א"ה <> שדוק
 לודנה ברח םפרופמה ריבגה:ןתה : היהש ביל \ הדוהי 'ה"ומ-=לוהע
 רוע: הפ  הנידמהו .ריעה סנרפ היה רשא ליז יזנכשא  םורדוט המ"

 להקה סקנפּב .םימע פ הברה רכזנ :אוהו) ,לייז:ח'בה  לעב וניבר ימיּב <
 םש :קתעג םגו .,הפ. אתמ ארפס- טורקאלר -יתתמ היומ :גיהרה לש
 לינה. סורדוט 'ר ריבגה השעש האווצה רדס כ'ג א"רו 'ףלא .ןמיסב
 תיב ןירחא .הינח .יכ ;קיפל זית ןושאר רדא דיי 'ג םויב ותומ  םדוק '

 ןיצקה .לודגה ונבלו לטיג תהמ .הריבגה ותשאל הוצו ,בר .ןוהו"לוחג
 עישוהי 'ר ןואגה ונתוהמ תצע י'פע לכה ושעיש יזנכשא םייח ה"ומ
 היח לינח .ל"ירחמ .ברהו  ,(לאמשו .ןימי .וירבדמ וטי -אלו ,הפה ₪70
 םינש רצוקב הטפנו .שיינמ .לעב . י*רהמ .ןואנה : וניברל - םינוקז-ןב
 הריבגה תונברה .ומא בל- .ןובארל .קיפל .דיכת םהנמדיב "ו םויב
 זא .םייהב רוע תתיה רשא ליז .ןואגה וניבר תשא םירמ תרמ
 : הפר קהה ל כזנכ קיפל ה"כת .ירשת 'ד םויב וירהא: הרשפנו

 ,תונידעו  תוריבג ןלוכ  ,ליז עישוהי וניברל ול ויה .תונב עברא נ

 דיגנה ברה תשא התיה הנפא תרמ הריבנה הנושארה ותב
 םסריפמ -ו ה



 יפוי .תלילכ

 רוע הפ ריעה ירבכנ יריקימ היהש ל"גס סהנפ ה"ומ םסרופמה

 ה"ומ גיהרה לש הפ להקה סקנפב ראובסכ ליז ןואגה ונתוח ייהב

 ירשת "1 הרטפנ איהו ,םש טיעקו ףלא ןמיסב ליז טורקאלד ייתתמ

 ותנקו ומא איה התיה ילואו) ,הפ קיחה סקנפב שימכ קיפל ה"בת

 == .(עושוהי ינפ ישודיה לעב ל'ז אקארקמ עישוהי בקעי וניבר לש

 המ לארשיב ריננו רש ריכגה ברה תשא תתיה הינשה ותבו

 הנירמהו אקארק הפ גיהנמו שאר היהש ל"ז יולה ןתנ ה"ומב םהרבא

 תוצרא 'ד וניהנמ םיניצק םינזור םיפולאה ןיב המכסהב אב אוהו

 לע םש ומיכסהש ר"מת ירשה ג" םויב בולסרעי דעוב ןולופ

 ןואגה י"ע) םישרפמה לכ םע םררטשמאב בקעי ןיע רפס .תספדה

 לע םש אבו ,(הנויד ןויקיק לעב ןואנהב ליקנערפ ריאמ קהצי 'ר

 ןואגה ןהה ה"הללצז לנס ןתנ היומ איאלב םהרבא יקה,  םותהה

 היה רהאה ,םילודג םינב 'ג ול היה אוהו ,ה"הללצו עישוהי .ה"ומ

 ך"ב ןב ותויהב וימי ימרב רטפנ אוהו ,ל"גס ריאמ ה"ומ ברה

 הוה ינשהו ,(הפ ק"הה םקנפ) קיפל ז"כת תבט 'ך םויב םונש

 הפר םיללוכה םיאבגה ישארמ ל"נס יכררמ ה"ומ רוגנה לודגה ברה

 אב םשו ,ק"פל הינה תנשמ הפר הקרצה סקנפב םותה ומש אצמנו

 נבו .הפר הקרצה הפוקמ םיהובגה םיאבגה לש םימותהה שארב

 בר אנתה היהש) יולה לאומש .ה"ומ םסרופמה ןואגה היה ישילשה

 ;ירבא היהש ל"ז םהרבא ןב קהצי היומ םסרופמה לודגה ןואגהמ האישנ

 לבו ,שטורזעמ ק"קב ם"רו ריבא הלחתב היה אוהו ,(הנירמהו ןנזופ

 ןהנ טינת תנשבו ,עודיה ןרהא תיב 'ס לע ותמכסה םש ןתנ ט"מת

 נוקילא ה"ומ ג"הרהמ םהושה ןבא היוש רפס לע םש המכסה ןכ םג

 הו הלודגה ותבושת כ"ג בתכ םשו ,םייהסרלוה ק"רבא ץעג

 'פב הספדנ איהו .ה"מנר תנקתו הלעבב הררמש השא ןודנב

 יח 'א םויב. םותהה לע םש אבו .'ר ןמיסב םש םהושה ןבא

 וגס םהרבא ה"ומ א"אב לאומש 'קה םואנ /ק"פל ט"נת טבש

 "רהמ םסרופמה ה"ה ןתה שטילזעמ ק'ק הפ הנוה ה"הללו

 םכסהב כ'ג אב ה"נה תנש תלהתבו  ,יזנזופ ק"קד מ"רו ר"בא

 "ומ ןואגה וסיג רבחש סישה הודנא לע ןימינב ריע רפס לע םש

 הה םשו ,(האלהל ויתודוא רבדנ רשא) ל"ז ףלאוו באז ןימינב
 ן

 םה ןתה אקארקמ ליס םהרבא היומ הונמהב לאומש םואנו ע'א
 ןואגה



 0 יפוי תלילכ ו

 יולה .שירהמ לכקתנ כיחאו ,ףןנזופמ ר'בא ל'ז קחצי ה"ומ ןואנה =
 תלהתבו ,לילגהו אשיר ק"קב םירלו דיבאל שטירזעמ ריעמ לינה
 אידד םינואגה דעוב זא היהו ,םש ואסב לע בשי רבכ ביסת תנש

 'ס תספדה לע םש ומיכסה רשא | בולסורעי ריריב ןילופ  תונידמד = =
 םואנ, .םותהה לע םש אבו םררטשמא סופרב ."המלש  ינינמ

 ןואגה דכנ .אשיר ק"קב הנוה .ליגס םהרבא ה"ומ .איאלב לאומש --
 : יל"'ז רבחמה %
 התיה לינה ריבנה ויבא םהרבא לש ותב איה .הריבגה ותוחאו .הו 0

 ףלאוו באז | ןיטינב ה"ומ םסרופמה  ןואגה תשא
 ןשרר לאומש ה"ומ ןואגה ברח ןב תהיה אותו) ןימינב ריע סיחמהעב
 םסרופמ היהו  ,רנאמאר לאומש 'ר לכ יפב ארקנ :היהש .ןילבולמ <
 קיתעהש רהוזה 0/0 יןיקיתע ירבה רפס רבהו ,לורג 6 וה

 ויהא ןב וילע דיעה רשאכ  ,םיבותכב :.ראשנו  שדוקה :ןושלל לכ"
 'םל ותמדקהב בושטניפ ק'קד ןייר ףלאוו באז ןימינבי ה"ומ "הרה = =
 ופרוח .ימיבו  ,(גיעת ןילרעב .סופר - מ"וה ע"ש לע  ןחלשה תרגפמ =

 יכ :/ההועתלו הת ןימינב = ריע ןכ :םג א הפ ונריע  התיה
 לינה ריבגה ונתוח תָיבב/ ףסכה לצבו המכתה לצב הפ:הָמּוה הנה |
 החורל חותפ 'יה ותיבו ,רחא םוקמב הלודגו הרות ול. היה רשא =

 לע-רקוש תויהל 'ה רידי המא ןימינבלו .,וניבא םהרבא/'לש רתיבב
 יראל רו ןמזה ךשמב .רשא רע הלילו םמוי א הרוהה  תותלה =

 רשא איהה תעב ונריע :ימכהו :ילודג :ןיב הנמנ היהו  ,הרובחבש =
 ותמכסהב הזמ האר) אתיירואל ליח יירובג תלדגמ :ריע זא התוה 0

 שטאה ץירהמ לבוקמה ברהל רהזה ירמאמ לע יבצ תדמח-'פל"
 ,הפ הובגה תסנבה תיבב ליה .ותלפת םוקמ תעיבקו ,(אקארקמ |
 השע סהנפ תשרפב ט"לת תנשבד םש תסנכה תיב סקנפב םשרנו) 1
 ה"ומ ןואגה ןתח יינ םהרבא ה"ומ מ"ופ ריבגה ןתה .ףלאוו ?ר ברה = -
 מרלו ד"באל לבקתנ ןמזה ךשמבו ,(הפ הלימ .תירב ליצז .עישוהו =

 ס"שה תודגא לע "ןימינב 50 רקיה ורפס רבה םשו רארגימז ק"קַב
,> 

8 
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 ,ונמז ימכהו ינואג .תמכסהב הינת  תנשב א"רפפב רואל  ואיצוהו
 זא ותויהב ל"נה יולה ש"רהמ  ןואגה וסיג תמבסה םג  םכותבו

 תוכופד גה ורסא 'ד םויב םותהה לע אבו שטירזעמ ק"קב  רייבא
 ד"בא זא, ותויהב  לאומש תיב לעב .וניבר 4. תמכסהו = קופל המת

 ק"קב 4 ב"ח/יפוי תלילכ | <



 יפוי .תלילכ

 = חפונו ,קיפל זינת טבש ך"ז 'ג םויב םותחה לע אבו ,בולריש ק"קב
  רשא םישה תודנא לע ןימינב ריע 'ם, : ל"הזב םש אב רפסה רעש
 ..קיקר .ריבא ו"רנ ףלאוו באז ןימינב ה"ומ לורגה ברה רובכ רבח
 ריגנו רשה הונמה ןתהו ןשרד לאומש היומ לודנה ברהב רארגימז
 ןואגה ןהח ל"גס םהרבא היומכ המכהבו הרותב גלפומה לארשיב
 אקארק קיקר מירו דיבא ליצז עשוהי היומ הלוגה ינב לכ לש ןבר
 יוסער קיקב םיירלו דיבאל לבקתנ רארנימז ריעמ הנהו -- .,"א'עו
 'ם לע המבסהב םש אב שניו יפ 'ג םויב ריסת תנשבו ,הנירמהו
 ריעצה םש םתחו ,םהרבא ןגמ לעב ּוניברמ טוקליה לע ןנער תיז
 ןשרד לאומש ה"ומ היה ברה ו"מאאלב ה באז .ןמינב יפלאב
 ,ץישל האנ הלפת כ"ג רבה הזה ןואגה ברהו .ה"הללו  ןילבולמ
 ףוסבו ,םינשי םירוזחמב הספרנ איהו הלפתה םדוק ם"ארונה םימיב
 ושררמ תיב עבקו .יוסער קיקמ עסנו תונברה לוע וילעמ קרפ וימי
 שרוחבו ,הראופמה ץימ ק"קב הדובעה לעו הרותה לע תבשל

 : תוינשמה לע ז"מרה לוק 'ס "פק המכסהב םש אב חיעת ןושהרמ
 " ,(ט"עת םררטשמא סומב) לז תוכו השמ היומ לבוקמה ןואגהמ
 ריעב .הפ בשוי באו ןמינב יפלאב ריעצה םותהה לע םש אבו
 ריבאל לבקתנ איהה תעבו) ,הראופמה ץימ ק'ק ,םיקלאל הלורג
 .בקעי קח לעב רשיר = בקעי ה"ומ ןואגה םש ץיט ק'קב מירלו
 םש ומרה לוק 'ס לע המכסהב אב אוה םג רשא בקעי ההנמו
 ,ראובמכ אוזיימריוו ק"קב "מירו .ר"בא ןיירע זא ותויהב זיעת תנשב
  היהש ליז עישוהי ה"ומ ןואגה ברה היה ונבו ,(םש ותמכסהב

 - שיעת טבש 'כ םויב המכסהב אב אוהו ,שטלאוו ק"קב ר"בא
 אריפש אנהכ בקעי ה"ומ גיהרהמ תודגא ישודיח בקעי להא 'ס לע
 " םואנ םותהה לע םש אבו ,(ט"עת א'רפפ סופר) ןישטיט קירבאה

 :הוב ירו ןמינב ריע רפס רבהמה לעב ברהב עישוהי 'קה

 " םסרופמה ריבגה ברה תשא התיה ליז וניבר לש תישילשה ןתובו .טי
 " שאר וימי לכ היהש ןהכה אנכש םולש היומ הוצמו ריגנ

 ,הלורגלו הרותל תונחלש 'בל הכז אוה םגו ,אקארק ק"קב גיהנמו
 יהבישו הנקז רע םג ותלודגב םימי ךיראהו ,ןנבר ןינתתו 1 ןינבל םגו
 ,הלהקה גיהנמ ינרותה ףולאהי - רמאנ הפר ק'חה םסקנפבו
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 " תונמה ןב אנכש םולש ה"ומ הלוע רחא הנקב הנוהכו הלורגו הרות
 הייומ
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 רטפנ ,ל'צז ןזח ןמלז יר לדנעמ 'ר הנוכמה ןהכה םחנמ ןרהא ה"ומ
 השלש ול היה אוהו ,ק ית הימת ןויס ב"וט ךתולעהב 'פ יג -םויב =
 םהמ רשא ,תונידעו תוריבג תונב שמחו .רודה יראפו םילודג םונב =
 ישנא םלוכ  םידכנו םינינ םינב ינבו = םינ. 0 הלודנ תלשלש 6
 םש לע "ךישר, .יונכה םשב לכ יפב וארק .רשא ץרא ירבכנו םש =
 םלכ הפ םבשוה יננהו : ,ל"נה ןהכ .אנכש ו .ריבנה .םתובא יב
 תומוקמב הפר הלהקה סקנפב םימושר םתוא יהאצמ רשא יפכ ךינפל <
 ןואגה ברה היה ל"ז  ךישר  ריבגה לש  ורוכב נב הנהו  .םינוש | 0

 ולו ,יתבר אנבוד ק"קה םיירו ר"בא ןהכה .לאומש :ה"ומ .םסרופמק +.
 ברהו ,בובלמ ךישר ץייב לארשי ה"ומ- ןואנה ברה ,םינב: השלש :דיא =
 םהרבא ה"ומ ןואגה ברה יבא אוהו) ךישר ץ"כ יכדרמ :ה"ומ לוהק

 ינש יבא אוהו) ,ךישר ץ"כ ביל ה"ומ  לודנה ברהו ,(ךישר :ץיב
 דיגנה לודגה ברהו 'ץיכ םהרבא ה"ומ דיגנה לודגה ברה .םיהאה |
 דיגנה ףירהה ג"הרה היה ונב .רשא אשיר  ק"קמ ץ"ב אנפש היומ .

 בא ג"כ םויב רטפנו אקארק ק"ק הפ ןיוצמ ןייר ץ"כ .לאפר הייומ
 להקה סקנפב םימושר םלוכ ואב -- הלא לבו ,(קיפל הייקח "
 ץ"ב לאומש 'ר ןואנה ישרוי ואב זא רשא ,קיפל ה"צת תנשמ הפד
 רשא היבה .יקלח ינש םהשּורי קלה. הפ לוטיל אנבור ק"דבאה .ל%ש

 ןהכה אנכש .'ר ריבגהו  ןיצקה 2 תאמ ל"נה ןואגה םנקזל לפנ
 םנקז ןובזעמ םינש יפ  םילטונ ויהו : ,ל'ז ש'גמ לעב י"רהמ ןהה =
 הלהנל רוכבה היה ל"נה לאומש  מ"גה םהיבא יכ ולינה ךישל

 ביל הדוהי ה"ומ "הרה .רפוסה לש להקה סקנפכ לכה ראובמב
 ריבגה לש ינשה ונבו = .אקארק הפ אניירו ארפס ליז רעשילאק

 ךיישר

. 4 
>< 
., 

 ביל סרוסי ס"וע כרס לש לסקס םקנפפ סרלקכ ספ כ"ג קיסעסל יננהו (* =
 תספספ יכ3 ככ ספ רכזנס ,5קלכק ספ לתע סרפס ל"ז רעטילפק

 סוסו ,כוד קס5 לוד וידככו ויכיכו ויכנע כ"ז ם"נע לעכ וכיככ ןפס ך"םל םי+
 ןונזעס רכדּכ סידדנס ינסע םירלוכעס וכתלע 5%, :סש ליח 6"ע ט"עק ףד+ =

 ,ך'טכ ןתס סיכדנ סיוע  ףוכלק תש6 סיכע תרע  סנעללס סכיכנסנ לססנס =

 סינוסרופעס סילודנס סיכולעס םסוקי קלסכ עינעס ל"כס ןונזע) ילסס נד | =
 ,יפבר .לנכוד ק"קד "לו דייכסס ל"ז ץיכ לסועס ק"וע ןולנק 3קס סיספ ימ> =

 ס"וע נ"סכס ךסמ) םיככע 'כ כימ ס"וע | לודנס בלס 255 סתריר ל"כס סמפסו

 כלועס 3
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 "  םסרופמה ןואנה ברה .,םש להקה סקנפמ הארנה יפכ היה ל"נה ךישר
 ' = לילנחו ארטסוא קיקב מיירו ריבא ראפ ןהכ רשא ןהכה םהרבא היומ
 7 - אוהו = < ימה

 "פנקכ לספס י"פעו ,ססיני3 פוטטקו סיכופכס סעכ ופפכו (ליכס ץ"כ ללומש

 קפפ לע לימס סמלס ספילוסס סיכוקיתסס וכתלמ 5* | ,םיניקרפעוק קוב
 ייסי ל"ז "כ לככס ס"וע ססלופפס רינגס ססינ5 םיכּכ ל"כס ניסכס יחל

 - עיסוקי ס"ומ ןולגס 3כס סיקל יטלויכ ןיפו = ,ליכס ןולגס 320 יסרויכ ךייע
 = ךייכ פישוקי .סייומ 3כס יטכוי יכ  ,פ"כס סיכוקיפסכ סזוקלו קנס סוס ליז ץיכ
 סיסט תונעטס כ5ס דעכו | .ל"גס ןוכזעע | סיכעוזע3 סקנס ולטכ לנכ ליס
 ןופנס ככס ןכ "כ כי5 "ומ 3כסכ ן"כ ססככל סיוע רינכס  גלפועס 3כסכ
 לפשע כ"נ  קפסלסו קכ ודיכו | ,ליכס ןונוע יקסעכ ליכס ןיכ ללועס ס"וע

 < 69שי סףמ  ןולנס 3כק סעס ככ ל"ג ץ"כ כלועס ס"וע ניסכס יסרוי

 . 8 ךיכ סככס סיוע לודגס ככסו | ,ל'ז ץ"כ ללומס ס"וע ניסכס ןכ כונכע "כ
 7 %  כדכע ס"ע ככס ןכ ן'כ ססכנ סיוע ככסו ,פינס ן"כ כיל ס"וע 3כס ןכ
 םימכע כ: גיל 'כ כלסס וכתלע 85י  ,ליכס ץייכ ללועש .ס"וע גיסקס ןכ ןייכ

 ב5 ס"ןע | בכסכ | ץיכ ססלכפ ס"ןפ | רינגס 3כסל | ףכיפ קלסל כיוסע ליס
 םילכע 'כ כיל יכ  לוטפ סזנו  ,סיכעוזעכ סיכוסז תולע שלט ךס ליכס ץ"כ
 ביופמו ,ל"גס ךיסל ללועס "וע ג'סלס םונעס יםלוי לכע תוכעטס לכ רוכע
 7 לז ץיכ לפועט ק"וע .ג"סלס וכקז יכל יפלו לכ תל וכפל ל"כס ססלכפ 'כ
 = ינפע סיקלוכעס רייכס .ליכס םילכפ 'כ כי 'כ לע פיוט סוס שקל 'יס* לכס
 יקס סולג ,5קללק קפ ק"פכ סיפס יקסת דיי יכ סויכ ם"סע סיפכס סידדנס

 /9/'עכסעכ לינענ סוקיל5 'קס סולנו ,פקלכק ק"יק ספ ד"כ שללו ןסכד קחני

 6 -- ".נוכלע לפלק כקעי סיוע קוכטסכ .סדוס* סולכו ,לקללקמ ליז
 7 7 תנעכ5 סיכע תרע סריננס סלינוסס סינוקיפס רייע, :'3 דועענ ספ דועו

 = "שלויכ סיכייפס תיכס יקלפ יכש לע ,ך"טכ ןתפ סילדנ ק"וע | סוכעס
 < ק"קד "כו ר"ל סיסס ץיכ ללועס סיחע ןופנס 300 דוככ  קונפס סיסל

 | סחפ דינכס גלפופס יכנכס ןפכמ לכ כיכס סליכנס םוע ילססו ,יתנכ לככוד

 " ירדיכו ,ליכס כ ללועס ס"וכ ןולנס כלס ןכ :ץ"כ כיל סיחע 3703 ססלכס
 סי ןולגס 3לס ודודעו | ןייכ לככש ס"וע | לודגס ככס ויסלע  סלסלסו קכ

 ססנסע | ,ן"כ .יכרכמ .ס"ופ .ככסכ ססלנפ סיוע נכס ודוד ןכעו  ,ץיכ ללכש
 < למס סיכע תלכע ספדוד תפולי עוכפל | וכיניע ספקעל ספככ סיס לשל כל
 םסרבפ ס"ומ יכנרס ריב םוטרספ ספ רלונעפ ליכס .סלסכסו קכ וכיפכ לםלכו

 ל"כס |

[ 

. 

. 
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 ימלשוריה תורגא לע הארמ הפי יס תספדה לע המכסהב אב .אוהו 2

 ,(ז'פת םדרטשמא סופר) םימכה רובכ לעבמ םישודחו תופסוה םע |

 אנהב םהרבא קה םואנ, ריפת לולא יד םויב םותחה לע םש אבש = =

 אקארקמ | 0

 ספסלסו סכ ודיכ קיס סנו ,וספכ סולכו וכפסכ ל'כס ספוליסכ דנעיעל לנס 2 3

 ע"כו ר":סס ץ"כ ססרנס ס"וע ססלופעס ןולנס 3כס דונכנ | סינס סעכנע 5

 תיבס .לככ לע | לנס  ץיכ 550שי ס"וע | לודנס כרס .וחודעו ,לכטסו< ק"קד =

 ןתיכו וכיכטקכ | וספנ תוסכו ולפסכ "כ רגעיעל ןיכ 5פומס סיוע "סקס לש - 2

 ס5 וכ סקנס כע לכס .סריכנספ .ןוכזע לפס 55 סכסו ,סקומ ץפכ סנתמפ = 2

 55ו  ,וקיפסי .קסודכ לימס ץיכ 5"לסנ לש תופלוס לוכע טעעכש ליעזמ ספ

 רי תמיתפו רי 3תככ רלוכעס יפכ .סיכוקית םויכזסו כוסס ופופ 8 יכ לס

 ,סיכוסז תולע שש ךלע3 סילועס ,ו'כי ונפלסק יכייד םיקסנועס סיננלס,לש

 די סליסעו סב*תכב וכלס תויכזס .ל"גס ך"כ ססלכל ס"מ .יככלס םיכלס .ןכבו

 ס"ופ .דימ .ודי5 לכקו  ,לנכש סולט ס"וע ככס3 ל6פכ סו גלפועס לכנלס =

 ס"ומ סט ססרכפ .סיוע .יככלס ול לע ךכו  ,ןסכועמ םועפ למס לספ5 = 7

 לכו = וסי6 ךל סנקו סליסנו סניתכב | וללס  םויכזס ך5 לטו יכנס ,פלפ< =

 ינו סיכוסז םופע םס ךס יפנולו כוננ כוח ודיכ םויסל 3 םיפד 5דונע'ם |
 גש
 ,פיכס ץיכ .לסועש סיוע ןולנס .ככס יכקז יכס .יכודל תיכ לע ל"נס סינוקיס> =

2% 

 םיכנרס יכיפ פופר .יייפע סז .םיכב סייסרכס סינוקיס תוסעל וככטליס סע כל 6

 לכמ כינס פפר סיוע .יכככס 5 תוכפל ילעו = ,ויל .ונתלסק ינויד סיקסנופ= |

 יסמ .תוכז תלו כ"גס .סכסככ יפוכז תל יתלסנ ספעעו ,יוכו ןעוטו כלוע 5 =

 ויכס5 .ויסלוילו וסכ יפכלו לפפכ "וע יִכָבְכְל ל"נס ץ"כ  לככס .ס"וע ב

 יכנרסו = ,סנוענס 5תכנסלס לכ 55 סילטנעס דרפס ימכס ינוקס ףקומ> | =

 תיכנס לככפ  סיקלסס סטס לכ וקודי  ויכסל ץסכויו וסכ יסכו לפפכ סףע =

 זיפס 5ט .וככונכ .לפכ לש5 ליז ך"כ לנכס ס"וע .ססכופעס ליבנה "55 לם

 סינס יפ וכ תתכ סלסנ5 רוכנס לוס יכ | ,ליז ץ"כ לפועש .ס"ומ ןולנס כס ל

 ץיכ .לפופש  ס"וע .ג"סרס ז"55 תטוק* קלס לכ "יס* סככ | .למס יב קל.

 לימס .5לפכ ס"וע .ינכלס תוסככו םקזסב ץיכ לככט סיוע יכנס .ויכל םזוסלכ ל

 ן"כ :ססרב5 | סיופ .רימכס | ננפונס .יכככסמ פכיכקו | ,שכספ ויסכויו וסכ +פ3לו --

 פ'נס ללפכ <"  דינכס | גלפונוס יככרסל .ץיכ : כיל .סיכ5 סיוע לודנס בלס 0

 5פכוסט .סויכ ססעכ ,ייכ .ינקנל רסכד .לככ .לפמ םכופפו ביתכד 50 לכ לפ |

 קפגי 'קס סופכ סייקו כיכס לכסו 5קללק ספ ספ םוכס מ"קוס בוט לכ וע =

 ןסרד

 יש
- 

 ש



 0 יפוי תלילכ

 כייג אב טיעת תנש ףוסבו  .יויצי ארטסוא ק"קב הנוה אקארקמ

 ןשרד השמ היומ גיהרהמ הרותה לע השמ שרר 'ס לע המכסהב
 אקארקמ 2

 ס"וע פ"ללכ ליכעעס ייכמס 'קס .סולכו ,לקללק ק"ק ספ "3 םסכו ןסכד
 : בוטטכיפנ) 3י5  סדוסי

 לט תויכזס ויס | .ו'5* ונמ5סקד לכל :לכיד יּכ | וכיכיע ספלעל| :סשס | דועו

 כ"ז ץיכ לפועס סיוע = ןולגס 3כס לש דככו ןיכ ללפכ ס"וע = יכל

 ?קלס ינט לע סילוע לכס פויכזס דונעיפו סיופע ךסל ולס פויכזס סיכועס
 תיוע ססלופעס ריכנס | וינלע שלי לש5  ל"גס ג"סלס | וכיקז י36 לם" םינס

 50 פוסס לכס תיכס לש ק5לפס לדוג וכיפכ כיד כ וכפכלו לז ץיכ לככס

 ןוסנס ככס ו"עדפ לש ןויסכ פ"ע פוסל ןיכתוכ לכיד יּכ וכסכל ןככו .סלוע

 " ס''מ יכככס5 םומק לסיש ייכ לקלעעס ללועש דוד סיוע ו'ל* וכתלסקד "6
 תופנוס יכוסלו = ,סיכנלנס י"פ ל"כס םינס לע  סינוקתס ןקתכ לנס לפפל
 וכל סיסל5 םויסכו ,לקסע לפיס ר5 לע םילופ םינוסז ףכל דע סייפלכסס
 םפוהי 'קס סלכ | .ויל סקפכק ספ קייפפ קיי .זועת 'ג 3 סוי סויס ח"סע

 , 9יטנכסעכ לילענ :סוקילל 'קס .סולנו | ,5"ז םעכייד יכרכמ 3קעי ס"ופ 3
 תי 553 כיל .סדוסי סולכו  ,י"נכמ שי ןוסמס ססלכנפ 'קס סולכו ,כייז

 םכיס "35 ס"וע 5"לכ כיל סדוסי 'קס סולכו  ,לעטיל5ק | סייסככז | סילמ
 :  י5ימ[ םקכעלק

 תכ .סטוי תלמ סרינגסס ךיל ,סס לכמ  ,לייע סיעק ףד סט סקנפנ רועו
 ץיכ סעכס ס"וע כקס םכעכל ןיטטיקעטס קיקע ל'ז סשמ ס"וע 3כס

 ..*נ .סויכ :כיג סככע | ,ספד .ריככ ל" ךיסק עיעוסי ס"וע ןולגס 3002 ךייסל
 תוכזס לכ .פפ בינס 5פפכ סיוט רינכס גפפועס יכככסכ ,ק'פכ ג"קפ ןויש ניי
 טנלע ךיטכ סנלס ס"וע סונעס סלענל עינע סיסש | קלקכסע ססוכיס קלס

 שיע פכקנס ,ססכופעו .עודיס סיכנל תיככ ליז  ךיישל | עעוסי = ס"וע | גיסקס
 .םינע לעכ וכינכ ןפס כ"ז ןסכס לנכס סולט סיוע סקלופעס ריכנס חוכעס

 .ם"ומ רינכס ככס עכתש ךיפ כ"ג רכזכ נייע ג"פק ףד סם סקנפכו .כ"ע ליז

 פ"ז ךייפכ .עיטוס ק"וע ןולגס ככסנ לככס סולט .ק"וע נכס תל ל'כס לפפכ
 תינסע םילמ קלס לוסמ ,ליכס ך'םכ עפוסי ס"וע נ'קכס לש תיכנס תודול
 פלפל סיוע ככס ןעטו | ל'גס "1 ןסכס לככס סולט סיוע ליכנס סונעס לש
 וכ רדס שלס קכס וייסד ליטס סוכנעס לס םיכס תל ןקתלו תוכנ5 קלכסעס
 סע תעכ ןקתי 55 סלנו | כ"ז וינפל ךיימ סיס לשל ל'כס לנכס כ .סויס

 יחי



 חכ יפוי תלילכ 8 * ל

 ןואנהו .(םהמע זא יתינמנ ריעצה ינא םג רשא אקארק ק"קד הבר =
 יתבר  אנבור ק'קב וימי ףוסבו ,רארב ק"קב ד"בא כי היה הזה |
 וילע םמהתנ ל"ז אנהכ ברד "שפנ הנ דכו ,דובכ ותחונמ םשו
 בובל ק"דבאה ליז טרופפאר ןהכ םייח ה"ומ לודנה ןואגה ורפסהב

 בר רפסמ השע םש רשא ג"כ שורדב יםייחה רכז, ורפסב ראובמכ = ₪
 ןואגה םג היה םכותבו ,רהא ןמזב ובכש לארשי תורנ העבש 7 4

 ה"ומ | 2

 ככס סע ןידספ וכיפכ סכיד יכ ונסכלו ,ןקפל לכוי 5למ תוועע כ"05 לס*
 כיסס ץיכ לנכס סיוע כללו  לופיכ .סוכ לינק םילט קלססש ל"כס 5650 '5 | =

 ריננס כרס דיכ םוסרסס ספד ד"3 וכסלע ליו .ןקפלו םוככ5 תגשע ודי ץפש |

 תעכ .סנסו ,סיפווק לתיס פייע ו ייס* ןוקת לילויפ סעו ,ןקת5 ל5פכ ס"מ

 תונעס ניסכס לש תינס קלס לע ל'כס נכס לינוס ספד ד"3 ונינפ) ללנתנ
 ןסכס לנכס 'כ | ריכנס לש תיכנס ככמ קלס םילט לוסס ך"טל עישוק* ס"ע
 ע"סס | ר'כ .ונסכ5  סכועב .סריכב .ונככמ כ"ע | ,שינופ .סינוסז נימק. ךמ יז < 0

 סינוקז .ניינכ .ךס דעכ ל"נס לספק 'כ ככל ל"נס שיט קלפע סיוסע קלפ |
 קונעס לש לסוכו םכוי סזיפ לכי סלכט לדס סעש רס5 סנכסס סכמסו ..םינופ | . |

 סינוסז .כ'נכ ךסס .ל'כס .ללפכ 'ר5 קלשכ סנקיו .ל'ז ץיכ עישוסי .ס"וע "סקס | =
 כזסוי יז5 = ,עוכס לככ סיכוסז קלע לכל סילודג קי* ךס .סיפוול .סנו יםילופ =

 ןיקיסט .סנילס ןפז לכ ל36  ,סינוטלכס סילעכסכ ,וכלכעש סע סיופפס 6

 קיסע סיפנס ר'כס ,כיזס ןוקת פיע זועו ףקות לכ3 ליס סכיכמס ,5"נס ךסס = -
 תונוטסכ = לכיפ לליסי 'קס סופג .6קלכק ספ ק"פכ ס"קמ תכט 'ד 'ד סויכ , : .

 זםע ס*וע3 .עישוסי 'קס .סולנו ,לקפקקע כ"ז סעכש ס"וע סםכופעס דימסס |
 : לשיפלק .כי5 .סדוס* 'קס .סולכו לז -
 ק"וע כרס .סונעס כ סדק ויס לסל תויכזס לכש לנדס ןוככ תעפ ו ןה

 תויכזס .וסינלס סויסכ כ"ז ץ"כ לסועש .ס"וע ניסלס ןתס םילכע יכ 5
 יסלוי .ופכי סלו | .ויככ 55פל .ס"וע .םלכס דיגגס 300 דונכ> קספ פ"ע ליינס <

 סיכיוסע יז ,סלסכל .סידלוי .כ'נ תויסל ,ל"ז ךיסק .עיטוסי סיוע 370 סוכנס
 52 .סיסרכו .וכיעכ .רלונעס קספס יפכ ל"נס כלפכ סיוע ככס5 קלס5 סדוקע =
 פקפרק קייק  ונפנסקד וייכו ד"כ6 ססלופעס לודנק ןולנס כקס ויער דונכ =

 דוד סולג .ק'פל ז"קס ייינתל סיטלטו סטמק '5 סש סוס ,סותסס לע לילנקו
 --: "עי ליכנסו 5קלקק ק"ק ספ סנוסס לקלעעמ ללועש ןטקס וס

 ססו



 יפוי תלילכ

 :רארב .קיקב ריבא היה םינפלמו ל"ז אנבור ק"רבאה 'םהרבא היומ
 = םדרטשמאמ לואש הייומ ערונה ןואגה היה ונתהו ,ארטסוא ק"קבו
 אנבור קייקב ליז ןואגה ונהוה לש ואסכ םוקמ תא אלט אוהו ,ליז
 .םררטשמא ק"רבאה ביל הירא ה"ומ ןואגה ויבא תומ ירהאו :םש
 ק"קב ןואגה ויבא לש .ואסכ םוקמ תואלמל אנבור ריעמ  ארקנ

 . 0 --  :לאירא ןינב ורפסל ותמדקהב ראובמכ ,םש םררטשמא
 היומ ןואנה ברה היה ליז ךישר ריבגה לש ישילשה ןָנְבְו -כ

 אב אוהו ,אקארק קיקד ריבר ךישר ןהבה עישוהי
 לע ישילש ךריב ערז 'פ לע הפר הבר אניד יב שארב המכסהב
 : םוא; קיפל א"צת תבט ב"כ 'ב םויב םותהה לע ואבו תוכרב 'סמ
 אקארק קיקר ריבר ץיכ אנכש םולש ה"ומ א"אלב עישוהי ריעצה
 שרר םיהמהעב אוהו) ,אקארק ק"קר ןשרר השמ 'קה םואנו ,ויצי
 יכדרמ בקעי. היומ א'אלב םהורי 'קה םואנו ,(הרותה לע השמ
 : המלש ה"ומ ריסהה הונמהב לכימ .לאיהי 'קה םואנו ,ל"צז שעביוד
 ישלויימ .ל'ז בקעי היומ א"אלב ןמפיל 'קה םואנו ,אקארקמ ליז
 לע ןושאר טוהה ומש תא יתאצמ הפד להקה סקנפב םגו .ב'ע
 םישלשמ רתוי ןמז ךשמב הפ לודגה ר"במ ואציש םיניר יקספ הברה
 הינהו .קיפל הי'צת ולסכ א"י יב םויב םימי עבשו ןקז רטפנו ,הנש
 ןהכה המלש היומ לודגה בדה היה רחאה ,הית םינב ינש וירהא
 םקנפ) ןישטיקעטש קיקמ ליז השמ ה"ומ ריגנה ברה ןתה ליז ךישר
 הוה ינשהו ,(איע היעק ףרב רעשילאק ל"רהמ רפוסה לש להקה
 ,(ביע ביפק ףר םש סקנפ) ךישר ןהבה אנכש ה"ומ לורגה ברה
 םויה םג םיאצמנ םרכנו םנינמ בורה רשא תונבו םינב ול רועו
 עבשו ןקו קהבומה ברה תא הפ יתרכה יפרוח ימיבו ,הפ ונריעב
 ;םולש יטפשמ יפו ריזנ ימלש סיהמהעב ליז ןייד אנכש ה"ומ םימי
 ץנימ השמ היומ ןואגה ןתה םהיפ אנכש ה"ומ ריבגה ינברה תאו
 רלעפסוקרמ אנכש היומ ריבגה ינברה תאו ,ןשי ןבוא ק'רבאה ל"ז
 םנקו שייע וארקנו םינהכ ויה םלוכו ,הפ הרעה ישארמ רחא ליז
 = לעב וניבר ןתה ,ל'ז ןהכה אנכש היומ ריבגה ברה םהחפשמ יבא

 : -- :ערונכ ליז ש"גמ
 ₪ ליז ךישר ריבגה לש ויתונב יחקול וינתה לכ םג פאו .אכ

 . ךישר םשב .םלוכ רוד רהא רור םהינב ינכו םהינבו

 וארקנ



 טכ

 הנושארה ,ןה "ולאו ול ויה תונב שמח יכ לועל ונרכז רבכו ארק | .
 "ה אוהו) ךישר לירעמש הירמש ה"ומ דיננה ברה תשא התיה |
 ה"ומ לודגה ןואגהב בובלמ לירבע .םהרבא ה"ומ .ברה "לש נב 3
 רטפנ אוהו ,(בובל ק"קב :מ"רו ר"בא היהש ל'ז .גרובצלאז םלושמ |

 ,הפר ק"הה סקנפב רכזנכ ק"פל רדימת רייא יג םויב םימי רצוק

 הרוהי ה"ומ לודגה ברה אוהו ,המכהבו הרותב לודג ןב וירחא הנ
 בל ןב יירחמ תוכלה ישוחיה 'ס רואל איצוה רשא אקארקמ .2

 ףוסבו ,קיפל טיעת ףרארסרעמליו סופדב ע"פב ךרכב .ךישרהמ ן
 הירמש ה"ומ חונמהב ביל הרוחי 'קה םואנ, ע"א םתה םש ותמרקה
 עישוהי ה"ומ ןואגה ןתח ץ"כ אנכש היומ .םסרופמה  דיגנה ןתח

 -- .ב'ע :יויצי אקארק קיקר מירו רייבא לז =

 ה"ומ ןואגה ברה תשא התיה הכלמ תרמ הריבגה .הינשה ות
 היומ גיהרהמ הפ להקה םקנפב רכזנ אוהו) ליז -ךישר ןמ /

 ותבו .(קיפל היינת ןויס ויט םוימ םש ב"ע ר"כ ףדב ליז ארפס השמ <
 ריגנה ברה תשא התיה הרש תרמ הריבגה ך"שר לש .תישילשה

 ןב השמ ה"ומ ריבגה .ברה ןב)  ליטייפ ןתנ ה"ומ ןיצקהו שא
 תיב הנב רשא ליז שילקעי 'ר קיזייא 'ר םפרופמה ריבגה לודגה בי
 םימעפ הברה ותמיתה אצמנו אקארק ק"ק הפד םיופ ,(הפ תסנכ
 ל*ירהמ רפוסה לש סקנפבו) ,הפד הרעה יפולא ןיב להקה סקנפ
 קיפל ג'פת ןושהרמ 'ה םויבד בוהכ אצמנ איע ט"ר ףדב רעשילאק

 לש ראופמה תסנכה תיב ישנאל תושרה הפ הרעה יגיהנמ ונתנ
 רדהב םהל רסיל המה םג ולכויש קיהפ שילקעי יר "קיזייא-
 ט"ויו תבש לכב םיאורק העבש תרבח ל"נה תסנכה תיבל .ךומסז
 רבלמ .םישנא ביוט רפסמב םש תסנכה תיבב תירחש תלפת רחאל
 היה זאו ,תוינומדק םינשמ ונריעב הפ שיש םיאורק העבש ק"הה |
 םקו םש  םייונמה ןמ ןושארה לינה ליטייפ  ה"ומ \ לודגה ברה
 תיעיברה ותבו .(הפ אהמ ארפס בובלמ הדוהי היומ גיהרה ויתחת =

 הוצמו ריגנ ריבגה תשא התיה רתסא תרמ הריבגה ל"נה ךישד לש
 ה רכזנ אוה םגו) ה ק דקל מ"ופ .ךישר לרנעמ הירבז הי

 תולרג ה"ומ ,וצקה וו דיגנת ברה תשא התיה םירמ תרמ. הרוב

 םישאר -- ןיב םותחה ומש אצמנו ;ק"קק הפר ט"ופ ליז 0
 םיגיהנמ



 יפוי תלילכ

 ףרב לינה סקנפב) ,קיפל פ"ת םהנמ טי יו םוימיחפר  םיגיהנמו

 ( ךישר תיב  תוחפשמ לכ ארוקה ןיעל הפ .יתגצה הנהו .(איע גיי

 =! ולשלתשנ םהמ יכ םירפס יפמו םירפוס יפמ תעכ יל םיערונה ןמ ליז

 .:ערונכ הז ונינמז דע רוד רהא רוד תודבכנו תובר תוהפשמ רוע

 י"רהמ וניבר לש ויתורלות רתימ כ'ג רברל בושנ בוש התעו .ככ

 ,ברה השא התיה תיעיברה ותב הנהו .ש"נמ לעב
- 

 ברה תא ול הדלי איהו  ,אלסימערפמ קיוייא קהצי  ה"ומ ןואגה

 - שוביל 'ר םשב ארקנ היה רשא שוביל .הרוהי היומ לודגה ןואגה

 לבקתנו םלועב ועבט אצי רבכ ופרוה ימיב יכ ,וריע םש לע בולריש

 .תיב וניבר ןואנה םג ייה םינפל רשא) בולריש ק"קב מירלו ר"באל

, 

 ול היהו ,םיבר םימי ותואישנ גהנ םשו .(םש מירו ד'בא לאומש

 = ונחלשל .ביבס  םיתיז : ילותשכ םינב הששו ותיבב רשועו ןוה .ם*

 .ושענו הלורגבו הרותב הלעמל ולע יב ,הילע ינבמ םלוכ ויה רשא

 - תנשבו ,האלהל הארת רשאב לארשיב תוארוח ירומלו רודה יראפל

 םויב רכהמה ןואגה לש רכנו ןינ ריב, םש םתהו הנושארה הספד

 ביל הדוהי יקה םואנ .בולריש ק"ק הפ ק"פל ב"עה וילסכ :'ר יא

 ליז ירבחמה .לעב ןואנה ןתה ליז קיזייא .קהצי היומ ברה .א'אב

 סמ לע ישילש ךריב ערז יס לע המכסהב ביג אב גיעת תנשבו

 \ המלש | יניגמ רפס לע ץרא ינואנ ראש ןיב המכסהב אב בעת

 . תעב יכ ןעוו .םש בולחיש קיקב ולגר לע הנוח ונרוע אוהו ,תוכרב

 . עסנ ואש :דיסה תנשמ יכ -,אקארק תדעל ריבא היה אל איהה

 < לישעה ה"ומ | לודגה וניבר ןב = לואש . היומ ר"באה ןואגה .הפמ
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 7 המוקמב רחהא בר הפ הרעה הלבק אל ,גיעת תנש ףוס רע ,ל'צז

 , מע ותאו .לינה בולדיש שוביל  הרוהי יר  ןואגה זא רהבנ ןכ לע

 = .ףלאוו יה ארקנ היהש ץיורוה ליגפ  באז.. ןימינב ה'ומ ןואגה ביג

 ק'קב ם - םינפלמו) ,באלסידאוו ק"קב מ"רו ד"בא זא היהש אקארקמ שילקריס
 ,הפ להקה סקנפב רכזנכ אקארק ק"קר הבר אניר יבמ דחה .היח
 . ג'הרהל םייח רוקמ 'ס לע הפר הבר אניר יב םינברה תומכסהב םגו

 תנשב חיהע םש ואבו ,אקארק ק"קר ןשרד ליז לאמכארק םייה היומ

 ץרא לכמו אקארק | ריעמ םיררובמ  םהינש | תויה' ,(ק"פל הינה

 תוצרא עבראר םינואגה דעוב ריבא בר םוקמב וידחי תבשל לילגה

 נ .םהינש ואבו ,הנשב הנש ידמ זא גוהנה יפכ בולסרעי דיריב ןילופ

7%" 



 אקי
 לע םולש הירב 'ס לע ג'יעת תנשב דעוה ינואנ ןיב םותחה לע

 . ג'עת .תנש ףוסבו ,לילגהו אקארק ק"קמ םיררובמ רותב = ,הרות
 ליל גהו אקארק ק"קב ם"רו דיבא תויהל לינה ל"ירהמ ןואנה 0 ,
 יב | ,שיגמ לעב י"רהמ וניבר ןואגה ומא .יבאד :ייתוכז ויל ינהאו .

 לז ךישר תיב תהפשממ הפ ויעדוימו ויבורק .ורובעב ולרתשה
 םלוכ ויהו הדעה לכ שארב זא ורמע רשא (שי'גמ לעב ןתח היהש)
 עישוהי חיומ ג'הרה ותדוד ןב תעויסב םגו ,הידבכנמו .ריעה ילוד 6

 הפר הבר אניד יב שארב וא אוה םג דמע רשא ליז ךישר ןח
 בורבו ןינמ בורב לינה ל"ירהמ לבקתנ יב .םדיב התלעו  ,עדונב
 טגו הפסכנ רודה ילודגמ םיבר רשא אקארק אסב לע תבשל | ןינב
 ןושמש היומ ערונה ןואגה םג םכותבו) זא וילע תבשל םשפנ התל

 ואובב .רימ הנהו .םצפה זוחמל ואב אלו 2 ליז םייהטה

 פב ר 0 5 ריעת .ן ר'כ 'ב םויב םירע ינפב ה
 ,(5* הפ אתמ ארפס בובלמ הדוהי ה"ומ ג"'הרה רפוסה לש :
 ינמו /" %

 ןוככז, : סייע יט"פכ ףר סש | סקנפ3 .פלעכש סריכע רטס קפעס כ א אהו 2 .
 סענכלו סילסע ינש :סוי סויס ע"פ .סידַע וכינפ5 ספיסש  םודע

 תלירכ5 סעברלו סיענסו םולע עככלו סיפפ5 'ס תכנס ןוסקלנ םרוסנ סי

 וכינפ5 סלכס ךיפ ,לקפלקל סכונסס כימזלק .ליע ןפכ ןיכוע .וכפמ ונמל ס כנוע

 סיופ 300 ןילקסו .דינכס .סלעכ .כדסו ץייכ סככס ס"ופ תב רסספ לע סרי
 וכתלע ולקו .סיכנלנו סירסכ סידע | וכילע ווס וכ5 וקעלו ,ך"סק ןפפ |

 ןיקת פיע .לתוי ליעועס סכ יופיו תוכז לס ןול לככ וכסכו ויסכעמ םייפנקכ

 לתנסקד מ"כו .ד"3ל | וככיע .ףולל ןולגס .די5 וכפו ועתק = ףלו | ,ל"ז וניעכס <
 וכתכסקר "רו .דיכלס ןולגס .רוככ5 וכככמס ךיפ ,ו"5י םוניל סיוע  דוככ ומי

 5לכ3 .יכסס קטסס סידוסיס 3ומככ דעועס וכלס ףלוקס תי קס לימס ל"ירסע
 סינע לס תיכ רס5 ר5ע לם6 ,רָעניליפסומ סקעש '> סש לע םלקנס פ
 סייס 'כ ספ לע לרקנס םיכ ינסק דעו ,טייק לסיכזע י"ע .םדסע .סכ
 ךס קל גייס לפסכ לכו סכיכעס יעד לכ וככנק ןככו .רעלילטעפ םכ6ש
 ע/יכו דייכל ןולנס סלפי פיז ק"תו ףכ5 ןסוסו ,םילופ סיכוסז וסע םמסו | 6

 וכתפסקד



 יפוי .תלילכ

 < ,הרובעה לעו הרוהה לע הטבו טקשה הואנ ותיבב הפ בשי זא ינמו
 -* םושל םינפ אשנ אלו ,זועו ףקות לכבו המרב הפ ותואישנ גהנו
 ובירקה רשא תעב ,םינוש תומוקמב הפ להקה סקנפב ראובמכ
 = לכ ימולאלו םהירבד תא םייקלו רשאל הפר םיניידה יקספ וינפל
 לע ,םינוש םירפס לע תובר תומכסה כיג הזה ןואגהמ אצמנ הנחו
 "ותויהב .תוכרב 'סמ לע ישילש ךריב .ערז 'ס לעו ,המלש יניגמ יס
 [ לע תוריאמ םינפ 'ס לע ר"עת תנשבו ,בולריש ק"קב דיבא רוע
 'ם לע פ"ת תנשבו ,אקארק - ק"קב ריבא וא  ותויהב . םיהבז 'סמ

 ;(א'צת םדרטשמא סופד) הרותה לע ןהכה תפיסא
 ; ריפת תנשבו ,הרותה לע השמ שרד 'ס לע ביפת תנשב ןכו

 ה יס לע ויפתח הנשבו ימלשוריה תודגא לע חארמ הפי 'כ
 .תנשבו ,הרותה לע הירא רוג 'ס לע טיפת תנשבו .הרותה לע ב
 הארנה יפכו ,םישה לע םישודיה ארטוז יפא ה ינפ 'ס לע 0

]% 

3 

 =" תעדל לבונ אלו ,א"צת הנשל ביבס ליז ןואג יאה ברד 'ישפנ הנ
 ן

  ךרואב הפ הרבאנ ותבצמ ןבא םגו ,ןיפד הזיא הפ ק'הה סקנפב
 ש- ויבהוא דיב התלע ותריטפ רהאל תחא הנש הנהו  .ןמזה
 "היומ ןואנה ברה ונב תא םג בישוהל הפ -- ךישר החפשמ :ינבמ
 < ק"ק הפ .מ'רו ריבא תויהלו הפ ואסכ לע :קלעמש לאומש דוד

 א :האלהל רוע הזמ ראוביו | ו אקארק

 2 הנהו

 :,םייקו .כילט לכסו יוכ .קייפל דיעס לייל סייל ןע סינס יתס .תולככ ונתכסקד
 < קלרק קיקר לפנ) סרפס ליז יייככס "53  יללז סנוכמס סעלס ריע5ס .סולנ

 : פקפכק ק'קד 5פע  לרפס כוככע .סדוסי 'קס .סולכו
 נכס לס ויקל ללועס סיוע 3לס  םיםיס ףוכלס לכו לוק .סזפ סויסכ הנהו

 פנס ולס ףלופס םיכ תל לכעס ךיפ .וניכפכ סדוסו - ל'גס .לדכעע סיונ
 ברסמ ןכ סנ ,ל"'גס ךיסכ 'ק לדכעע סיוע סונעס 3קס ויסל תלע ספוריכ וכ
 סויכ סטעכ סז לכו היילי לילגסו פקפלק ק"ד35ס כי5  סדוס* סיוע לודגס ןולנס
 פליפס לייכסע ס"סכ .עיסוסי קסל טולג .5קלכק ספ קייפכ זיעת כוכ5 ר'כ יג
 וכ םיעולס כסנפ .ס'וע = גלפומס ככסכ רילע 'קס .סוסכו וי .לילנס ןנולנ

 :יצי לנינסיוו קיידדסס
 סוסו

 . שי

 - יכ ,הנש הויאבו שדוהל םוי הזיאב תוטרפב ותריטפ
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 השש לינה לייירהמ ןואגהל ול ויהש 0 ונרכז רבב הנ ה

 םינבר ויה םהמ העברא :המכהבו הרוהב םילודג םינב = 9

 ןואגה ברה (א :םה ולאו ;םיניצקו םיריבג-ויה םהמ םינשו ,םיניוצמ |

 .(האלהל ונממ רבדנו) ,בולריש ק"קב מירו ריבא היה עישוהי היומ <

 ,קינלעמה ק"קב מירו ד"בא היהש אקלעמש רוח ה"ומ ןואגה .ברק ב

 ל'ז ןואגה זיבא םוקמ לע .אקארק ק"קב ר"בא- היה וימי ףוס ₪

 לע תהא המבסהב :"ג וידהי ואב הלא ינשו ,(האלהל ראובי רשאכ -

 ילנמ םהנמ ה"ומ גיהרה רבהש ם"שה לע םישודח ךורב עוז |

 םשו ,(ק'פל ץ"ת קעבודנאוו סופד) בובל קייקד ןייד .יולה ךורב ר

 "באה ליז ל-5 ןואגה םהיבא תמכסה ירחא דימ םתמכסה ספ

 ובתכ םויב ובו ;קיפל טיפת ןושהרמ היר 'א םויב | 6 6%

 היפגאו בולריש ק"קב הנוחה עושוהי 'קה םואנ םה םג '

 אגה ברה (ג .קינלעמה ק"קב הנוחה אקלעמש לאומש י וקה ם ם

 -- סקנפבו) לילגהו ינראט ק"קב מ"רו ד"בא קיזייא קהצי 7 רי'ומ

 ינראטמ הלשנש 'א ןיר קספ הסונ .םש קתענ ביע היכר ףר הפד

 ותחה לע םש אבו-,קדצה וניד תיבו לינה ןואגה ברהמ אקאר ל

 ינראט ק"פוה קיזייא קהצי יקה םואנ זפת טבש היר ברע 'ד םויב

 ברה (ה .בושטניפ ק"קר מירו ד"בא ףסוי ה"ומ ןואגה ברה (ד .(ויצי

 יבררמ ה"ומ ריגנה ברה (1 .בושאטס ק"קב מ"ופ לאומש ה"ומ ריגנה

 . לש להקה סקנפב םלכ ורכזנ םילודגה הלא לכו ואטפא 20" ₪ ופ

 'א םויבד רמאנ םשו ,הפ אתמ ארפס בובלמ הדוהי היומ .ג"הרה

 עישוהי היומ ג'הרה דבלמ) ל"נה םיחאה ואב קיפל ט'צת ל

 ברה ונב ומוקמב אבו ומלועל זא רטפנ רבכש בולריש קיר

 םירע ינפב ה בגא רומג ןינק ושע םלובו  ,(קיזייא .קהצו ה

 השוריב םהל לפנ רשא םקלה תא הטולהו הרומג הריכמב .ורבמו

 אקארק הפ הנק רשא תיבה ןמ ליז שוביל היומ ןואגה םהיבאמ =

 ,ל'ז ךישר  לדנעמ הירכז 'ר ברה תאמ ד"עת ןושחרמ ריב םויב 2

 לאל רוד ה"ומ םסרופמה ןואגה ברה םהיחאל ותוא ורכמ תעכו

 והכ יאבלו ול תויהל ,לילגהו אקארק ק"קר םירו ד"באה ,אקלעמש

 רבדנו :(3* .ביע ,םלוע תותימצל = /

 סיסלס ופכ ניס סידע וניכפכ, :לייזו ביפ ט"פל ףו סס םקנפכ אוהו

 ,יככלט .ק"קר :ניכו ריב ייכ קיזייל סיוע ןולגס כרס דוככ סיימ

 רוככו
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 = ןואגה לש .וינב ינש .הורלותמ טעמ כיג הפ רבָדְנְו .דב
 יג ואלמ םח רשא ליעל ןנרכזש < םינושארה ל

 \ .םירלו .דיבאל ,לבקתנ ליז עישוהי ה'ומ ו ברה הנהו
 :כ לע תבשל ליז ןואגה ויבא םשמ עסנש רהאל דימ םש בולריש
 .'ם לע תהא המכסהב ואב םהינשו ,אקארק ק"קב תונברה
 וע םש םשרנו (היעה םררטשמא סופד) םיחבז 'סמ לע תוריאמ
 ורק קיקב מירו  ריבא ביל היומ םסרופמה גיהרה תמכסה
 ש ובתכו ,בולדיש קירבא עישוהי ה"ומ ג"הואמה ברה ונבו ,לילגהו
 " םויב ןיפרטצמו רהאכ םיעורה ונבו באכ םותחה לע ואבשי

 -רדא

 | לכ ןתסס 9 3 .רוכע כב כי 1 לינט ס'לסמו -
 יל קיזייפ .קסלי סיוע גכפועס 3לס דוככו ווכתק תויסכ דעוינעס 'יחיס

 | 0 ס"ןמ 3כס קונעסמ 6 יש ןופנס .סונעס | וכיכ5  סנקס %קלכל
 לעפיל יכ םיע פלקכס יעלפלס סטס לוקו "כת ק"קע ך"םל ןתק כדנעע
 וה סקלעעס ללועס ס"וע ןולגס וניפלכ וכככמ סטסס ופופ ,סייס ר'נ
 עסו ,וילכ קיזייל סיוע נייסולעס סיסלס ןנ לכיכקו ,ןינוכע תותינלכ ..

 סיוע ןילקס כלסעו ,י'כ ללועס ס"וע ןילקס 3לסעו | ,ו"ל; ףסוי ס"ו
 קפל סיוע גלפועס ככסעו ,יכס ןתמ ויסס ןכע ספסרסכ כינ סנס ייכ
 8 כיקכד פס לכ לע ליעל סירכזנס ל'לז עיטוסי סיוע ג"קולעס ןכ ,ו"לכ
 לכסו קייפ5 יט"5מ כרל םירכ '5 סוי סויס ,יכ ייכקנ5 רסכד לכ .כיפכ

 ₪ : סייקו
 לזע 6 סופכו ליז ץיכ דוד .סיוע .לודגס 3קס סוכעסנ כלכשי 'קס םואנ

 פדוס* סיוע = גיסלס לס סקנפע כ'ע | --- .יפיעי קלרק לילגד םעס
 :5'עי 5קללק ק"ק ספד לפתע ללפס כונלע
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 ,לילגהו אקארק קיקב הנוה ביל הרוהי 'קה םואנ ,ק"פל ריעת רדא ==
 ואב ןכו .יבולריש קיקב הנוהה לינה :גיהואמה ברהב :עושוהי םואנו
 לע ישילש ךריב ערז 'ס לע הז רהא הז םהיתומכסהב םהינש ב61
 םימי ךיראה אל ל"ז עישוהי היומ ןואגה ברה םלואו .תוכרב "סמ"
 הינהו ,ויתונש ול ואלס םרטב ומלועל ךלהו רטפנ יכ .,םש .ואסכ לע
 קהצי .היומ . לודגה ברה ויה םינבהו .תחא תבו םינב :ינשי ןירחא

 ₪0 = ימיב :רוהב ןיידע זא היה רשא םייה ה"ומ ףירחה בההו קוזשא =

 אטפא ק'קמ יכררמ -היומ ריגנה- ברה ודוד תב םע ךדושמ וישולע
 ליצז .בקעי  ה"ומ קהבומה :ןואכה ברה תשא .התיה תבהו 1
 ונבו  ,רזעה ןבא- ע'ש לע בקעי יבכוב סיחפהעב  אקציול קירבאה
 ברה לש :ונתוה היה ,עלאיב ק"רבאה ליז ףסוי ה"ומ ניהואמה חח
 אוהו ,ןילופ תונירמב בורמאק ק"דבאה ליז ןרהא הדוהי .הייומ ואנה
 ה"ומ .ושרפו ובכר ושודקו לארשי רוא םסרופמה לודגה .ןואנה יבא
 הלוגה ינב לכ יניע ריאה רשא ,ירארב ק"רבאר ליצז .רענולק .המלש
 ןיזירז ירדנ 'פו הדנ ימ "פו םייהה רפס. םירבכנהו םיברח, וורובוהמ
 םויב הלעמ לש הבישיב שקבתנו :,דועו רועו תערו םעט בוט תיושע

 דחאה םינב ינש ולו ,ירארב ריעב ק"פל טיכרת זומת הירח 'א' 0
 ייהב רוע :.רטפנש ליז הדוהי םייה היומ ןונשהו ףירהה ברה תוח"

 ןימונב םהרבא :ה"ומ ןואגה ברה ידידי אוה ינשהו- ,ליז .ןואנה .וובא 1
 ,ותדלומ ריע ירארב ק"קב ותבש'ןוכמו .וואקלאז קידבאה "רג רגולק
 ש"רהמ ןואגה לש ויתודלות כ'ג ספרנ בורקמ הזו -- .היחי וילע "ה
 =-!!. תצקו .יהמלש תודלות, .םשב ארקנה .רחוימ .רובהב  ל"צז .רנולק

 יתבשה רשא יבתכמב רמאמה ףוסב האלהל .כ"ג הארה ויתודלותמ
 = : לינה רגולק בייארהומ גיהרה :ונבל

 אוהו ליז ל"ירהמ ןואנה לש ינשה ונבמ םג טעמ רבדנ התעו .הכ
 ריבא היהש אקלעמש לאומש רוד היומ .ןואנה ברה

 לבקתנו ליז ןואגה ויבא םוקמ תא כיהא אלמ .אוהו :קינלעמה ק"קב
 ויהא םגו) .ויבא תומ ירהא לילגהו אקארק ק"ק "הפ מ"רלו דיבאל
 רטפנ רבכ בולדיש קיקד ד"באה ליז עישוהי ה"ומ ןואגה 'ברה לודגה
 םירפס לע תומכסה הזיא ונממ םג ונאצמ הנהו .(ומלועל ךלהו
 רפס לעו יסישה לע  םישודה יבצ ייָמ רפס לע -ומכ  ,םונוש
 = הרצק תהא הבושה ונממ כ"ג ספרנ ןכו ,םהימודו הנשמה תבברמ |

 ת"ושב



 יפוי .תלילכ

 ונממ ביג ספרנ .ןכ ומכו ,ב"כ ןמיסב ג"ה הוריאמ םינפ ה"ושב
 " רשא המכהה רפס לע ?הוקתה יריפא, רפסב ,הדגאב רקי רבד
 : ותטדקהבו ,אקארק ק"ק הפ הבר אנייד רזעילא ה"ומ גיהרה רבח
 " היומ לודגה ןואנה ריומרא יפמיי שוריח רבד עמשש המ .איבה םש
 'םשב רמאש המ :לילגהו ונתלהקד ט"רו ר"בא אקלעמש לאומש
 ריכא היהש ל"צז ביל הדוהי ה"ומ ןואג יאה ברה הונמה  ויבא
 הומת רמאמ שרפל לילגהו .אקארק ק"ק הראופמה ונתלהקב מירו

 --: כ'ע "תבש.'סמב סישב
 לש וייה ימי תורוקמ תעב כ'ג ונל ערונ רשא טעמה ןמ םלואו

 הפ הגיצא ,םירפס יפמו םירפוס יפמ הזה ןואגה ברה
 רשועו ןוה ול םג היהש םנמא םא הארנה יפכ יכ םיארוקה יניעל
 וכ ,ל"ו ןואנה ויבא ומכ ותיבב ןנאשו טקשה בשי אל ז"כע ,ותיבב
 ידבכנו ילורגמ םיברו ,ול םיביואל וכפהנ רשא םיאנקמה וילע ובר
 ,ונממ לודג הפ אסכה יכ םרמאב והוזביו ומע בירל ואצי הפ ריעה
 היהו וריעמו ותיבמ םיטעפל ררונ תויהל וכרד היה הז רובעבו
 בשו רווח היה כ"האו ,םעז רובעי יכ דע .תרחא רועב  ררונתמ
 אצמ אל הפ ותבש ךשמ ימי לכב יכ ,םימיה לכ השע הככ ,ותיבל

 , םריב טצפה הילצה רשא רע הפ ויאנוש ובר ךכ לכו ,ושפנל עוגרמ

 רהא ריבא בר ולבקו ורהמ זא ותיבב שיאה - יכ םעפ םהוארב
 ןב) םימואת ףסוי קהצי ה"ומ ריבגה ןואגה ברה אוהו ,ומוקמב
 םרוקט היה רשא (ל'ז םימואה הנוי םייה ה"ומ י"ח שיא ןואגה
 לינה אקלעמש ה"ומ ג"הרה םע אוהו) ,קצולס קיקב מרו דייבא
 ספדנש יבצ ירמ רפס לע םהמכסהב םוהחה לע םהינש ואב
 ןטקה אוה רוד םואני הלהתב םש םתחו ,דיקת תנשב אווקלאזב
 ףסוי 'קה םואנו ,לילגהו אקארק ק"ק הפ הנוחה אקלעמש לאומש

 הפ הנוהה היהללז הנוי םייה היומ םסרופמה לודגה ןואגה א"אלב
 רותב אסכה לע הפ בשיו אקארקל 'אב םשמו ,(יו"צי קצולס ק"ק

 לכ תא קוחרמ עמש לינה אקלעמש ה"ומ .גיהרהו ,מ"רו רייבא
 . תונברה תרשמ לע רתיו אל אוהו שירהמכ היהו וריעב השענ רשא
 ינבמ ויבורקו ויבהוא םלואו ,עישוהל לכוי אל רבגכ היה ךא
 ,וטקש אלו והנ אל המה הפ הלוגס יריהי ראשו הלודנה ותחפשמ
 ףסוי /- ןב שדחה ר"באה ןואגה ברה תא וועו ףקות לכב ופדרו

 ינה
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 ותבש תע לכב םולשל ודבד ולכי אלו והומטשיו ותורומוו  ,למנה

 ונדוע אוהש דבלמ שדהה ברה יכ הנעטב ואבו ,הפ ואסב לע

 ,םדוקמ .ד"באה והער לובג תא גישהל כ"ג אב רוע  םימיל רועצ

 וילע הלרג יב ,הָחונמב תבשל הפ םוקמה ול רצ .יכ- ותוארב יהיו

 היה .גונעו ךר יב ,הלאב הסנ היה אל אוהו ,םויל םוימ תקולחמה

 םוקמב הלודגו הרות 2 היה רשא ל'ז ןואגה ויבא היבב וירוענמ

 תנשב הנומה - תאו הפ ריעה תא בזעו אסכה ןמ דרי זא ,דהא

 אסכ לע ןנאשו טקשה םש תבשל יולסערב ריעל ול ךלהו ה"קת

 יולכערב ריעב ד"בא כ"ג היה רשא ,םימואה י"ח שוא ןואגה ויבא

 : ערונכ הל הצוהו

 והבש הז יכ ונערי רבכ אקלעמש שירהמ ןואגה ברה תאו .וכ

 תנשבו ,בשו רזהו עכנו ךלה יב ,םעמ היה הפ ותובב

 תוהו בתוכו הפ ואסב לע בשוי ותוא ונאצמ טבש י"ה ניצת

 םינואגה םינברה י"תמ .זא אצי רשא 'א ןיד קספ רשאלו םייקל

 דוד םואנש םש םתהו ,הלהקה יגיהנמ ףוריצב הפד הבר אניד יב

 סקנפ) "א'עי לילגהו אקארק קיפוחה יאק לעמש לאומש 'קה אוה

 ריעל ול ךלהו הפמ עסנ הנשה התואבו ,(ביע ג ףד הפ להקה

 ב"ג בתב םשו ל"נכ איהה ריעב ר'בא היה םינפל רשא ,קינלעמה

 ביכ ןמ ם כ"ה תוריאמ םינפ ת"ושב הספרנה .הרצקה 'והבושת

 הכלהל וילע  ךומסל ןיאש ומצע לע דיעה םשו  ,ליעל . יתאבהש

 רוסיאל אל אנירר אקמועל תיהג אל אוה יב ,) ו ןורנב השעמלו

 וילע םירחא תושר םגו ,והובבס רשא תודרטה בורמ  רתוהל אלו

 תוריאמ םינפ לעב רבחמה ןואגהו)  .ל"בע ,םיטעמ וירבר ויה .ב"ע

 הארנה יפבו .,(הזב םיטעמה וירבד תא םג םידי יתשב םש ההר

 ונממ ונאצמ אל יכ אבוט םינמז םש קינלעמה ריעב .המהמתה

 (זא גוהנה יפב) םיניידה יקספ םייקל אב היהש הפ להקה סקנפב

 קספל זועו ףקוה תתלו םייקל אב זאש ,ז"צה טבש דייכ םוו רע

 ,(א"ע היפר ףר להקה 5 קיפל ויצה זומת ה"ר יא םוימ ריב

 םויב ר"ב קספ םייקל אב רשא וירי = תמותה רוע ונממ  אצמנ ןכו

 םויב םעפה רועו ,(א"ע א"מר ףד םש סקנפ) ,זיצת זומת ביי יה

 יששה םויב םגו ,(איע ב"טק ףד םש סקנפ) היצה ןושהרמ וכ יד

 םיצת תנשב םג הנהו - היס ףד םש סקנפ) היצת זומת ב"כ

 ב"ח יפוי תלילכ
 ונאצמ
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 איהה הנשב יכ ,אקארק הפ ולגר לע הנוח ןיירע ותוא ונאצמ
 תאמ םהל הלהנל לפנ רשא תיבב םקלה תא םיהאה ול ורכמ
 פ להקה םקנפב ראובמכ אקארק הפ ליז ליירהמ ןואגה םהיבא
 אמכה לע בשוי בוש ונאצמ קיפל ק"ת ןויפ איי יב םויב םלואו
 ,לינה םימואת ףסוי קהצי ה"ומ ןואגה ברה אוהו ,רחא בר הפ
 קספמ קתעה אצמנו  .לילגה םע ריעב .םירו ר"בא הפ זא היהט
 (םייע ג"ער ףד) הפ להקה סקנפב ודי תהתמ אצי רשא 'א ןיר
 קחצי יקה םואנ, קיפל  ק"ת תנשב ל"נה םויב םותהה לע םש אב
 החא םש בתכ רפוסהו .יא"עי לילגהו אקארק .קיפוה םימואה ףסוו
 ןווטה ברה לש ורי .תמיתהו בתכה ףוגמ תואב תוא יתקתעה, הז
 0 טרופפאר ןהכה המלש םואנ ,ןיע תעיבטב יל .רכינה ל"נה

 .+/5% ו - רה התור - |
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 [ףו מש להקה סקנפב יכ אוה ,הזב תוארל אלפנה םלוָאְו .וכ
 .וררבנ רשא רייב קספ קתעה .ב רוש אצמנ א'ע בימק

 ,קיפל ויקת םחנמ איי 'ה םויב םיניד ילעב ינש ןיב רשפ תושעל
 ידי .ףא, , הוב הפר ר"באה ןואגהמ הז לע פףקותו םויק םש אבו
 חיכ 'א םוי ועו ףקוה לכב לינה רשפה םייקל ץמאה יעורזו ןוכת
 ק"פוהה אקלעמש לאומש ןטקה אוה' רוד םואנ ,ק'פל זיקת י'במל
 ברה עסנש רהאל יכ הומ אופיא הארנו .יאיעי לילגהו אקארק

 רועל ןל ךלהו היקת תנשב הפמ םימואה ףסוי קהצי 'ר  ןואגה
 ןווטכ לע תבשל ל"נה אקלעמש שיירהמ ג"הרה בש זא | ,יולסערב
 [(/ :יחא םג םלואו ,םרקמכ ותואישנ תא גהנו ,תינש םעפ הפ
 םעפ  בוע הז רובעבו ,הפ אסכה לע ותבשב ומלועב בוט האר
 ,ץישלאו ריעב ותבישי עבקו ,ורובב אסכ תאו הפ ריעה תא תינש

 לע אבו ,הנשמה תבכרמ יפ לע ותמכסה םש ןתנ ייקת  תנשב
 יויצי ץישלאו קיק הפ קיפל י"קת ןויס 'ז 'ב םויב, םש םותהה
 לולגהו .אקארק ק"קב הנוחה אקלעמש לאומש ןטקה .אוה דוד םואנ
 - בש אלו ההרנו 0 הארנו ההרנ היה הזה גיהרה הנהו .'איעי

 םשו ותריטפ םוי רע םש ץישלאז ריעב ראשנ קר אקארקל רוע
 ןדי 4 ירתה ןואנה ברה אוהו ותומכ ןב וירחא חינהו .ותהונמ םוקמ כ"ג
 אוהו) אקרוט ק"קב ר"בא היהש לרנעמ םהנמ השמ בקעי ה"ומ
 לכיס לאיהי היומ םפרופמה לודגה ןואגהמ האישנ יבד אנתה היה

 ל'צז
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 המבסהב אב ה"כקת תנשבו ,(לילגהו אלסימערפ ק'קר ריבאה ל"צז =

 "תולעפמ 'ס לע זיבקת תנשבו ,ר"וי עיש לע הקוספ הכלה רפס לע

 לורגה ןואגה חונמהב לדנעמ ם"ימי 'קה םואנ, םש םתהו ,םיקלא

 אקארק קייקד מ"רו ריבא 'יהש הי אקלעמש שייררהמ םסרופמה
 :''ןיצל לילגה

 םלוכ ויהש םשב ונל םיערונה םילורגה הלא לכ דבלמ ץנהו .חכ
 עישוהי וניבר ןואגהמ םילולה שדוק ירפ יעטמ יאצאצמ

 לכב םתקרצו םתמכה םתרות רואב 8 רשא ,ליצז ש"גמ לעב

 רואמו םינואגה ל כ'ג היה םללכמו) ערונכ האיסורו ןילופ תוצרא

 קיקב םירו דיבא היהש ל'צז ץינמסיטמ א ה"ומ הלוגה יניע

 בזנב | ,שיגמ לעב 5 דרכנו ןינ כ"ג היה אוהו ,גרובסערפ

 ריעב ונינמזב ספדנש ארגיא םלושמ וניבר תיוש ורפס  רעשב

 ד"באה לייצז םימואה ךורב ה"ומ הלונה רואמ ןואגה םגו .אשראוו =

 ת"ושב םימכה תרטע ורפסב ראובמכ םעט ךורַב לעב קינפייל ק"קד

 ישנא וידכנו וינינמ הברה רוע אצמנ ,(ג"כ ןמיס רזעה ןבא קלה

 .זנכשא תונידמב םג םתרות שמש ההרז רשא רודה ירשו םש

 תבברמ 'סל ותמכסהב לינה אקלעמש שידרהמ ןואגה תודע יפכ הזו

 ה"ומ ןואגה ברה ומכ אטיל תנירמב םג ןכ ומכו .,םש הנשמה

 רשא ,הרותה לע ףסוי תרופ ם"המהעב ליז רעב בוד ה"ומב ףסוי*

 ק'קב .ר"באל לבקתנו  ,אטילר קסירב ק"קב חרוז "יה .ותרות רוא

 קעבסדנאוו סופדר) םש ורפס רעשב ראובמכ קסירבל ךומסה ןיאוו

 וניצרש המ והזו .רוע הזב ךיראהל ןיאו ,הברה דוע והומכו ,(ז"פת

 :ראבל : :



 יפוי תלילכ

 הרע ה

 ינינמ לעב .ףידה עישוהי = וניבר ןואגחה .תורלוה תטלשהל הנהו
 יתבשה רשא יתבושת בתכמ כיג הפ ףרצל יתרמא המלש

 השא ,דארבמ יינ רנולק ןמינב םהרבא ה"ומ גיהרה יריריל
 תיןמ םסרופמה לודגה ןואנה ויבא ודלותמ הצק כ"ג וב ללכנ
 המלש ינינמ לעב ןואגהל דכנו ןינ כיג היהש ל"צז רגולק המלש

 :הזב יכתכמ ךל אהו ,ל'צז

 ,אקארק הפ ק"פל ן"רת םהרבא לא אראו רדסל 'ג םוי י"הזעב

 דידי דובכל םלוע דע םולשו םייחו הכרבה תא 'ה וצי
 תלשלש יקבו ףירחה ןואגה ברה היה יבבלו ישפנ
 ןמינב םהרבא היומ ת"שקכ ןיסומינב רתכומ ןיסחויה
 ידארב ק'קב ינומכאחתת תנשב נשי יינ רנולק

 -- .איעי .הזילעה

 תחמשלו ןוששל וירבד יל ויהו ,ןוכנל ינעיגה ובתכמ תודידי
 ינעידוה רשאמ םנו ,ותא םולשהו םייחה ל"ת יכ יתוארב  ,יבבל
 רפס םעפה רוע םיפרהלו ודי תינש ףיסוהל וחור תא יה ריעה יכ
 ילש | וייח ימי תורוקמ וב רבודמ תודבכנ רשא "המלש תודלותי
 ה"ומ הלוגה ינב לכ לש ןברו םינואנה ןואנ ונרואמו ונבר ויבא
 'לעפ המ קירצ ןווחא רוד עדי ןעמל ,היהללוצז רגולק המלש
 = "לכבו ,ותונתונעבו ותקרצב ,ותמכחבו ותרותב וייח ימי לכ ךשמב
 = יינ ה"תכעמל ןתונ יגנה ינאו ,הראפתל וב היה רשא הרקי הדמ
 ישפנבו בלב ,וממז קיפהל ומע 'ה 'יהי יכ ,יבבל יקמעמ יתכרב תא
 " ,לארשיב בוט רכר תושעל ,הצרי וידי לעופו ,וליח 'ה ךרביו ,הצפח
 | לש יח ימי תורוקו תודלות תעדל םיקקותשמה לכ ןואמצ תוורלו
 " -- ישפנ לכ תואת ורכזלו וטשל רשא הזה לורגה םדאה

 ערונ רשא לכ תא ןוילנ ילע ךל םושרל ינממ תשקב רשאו
 ,םירפס יפמו םירפופ יפָמ ליז לודגה וניבר לש תולודגה ןמ יל םג

 ךתערמ
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 הל יפוי תלילכ

 המ לש לש םימ ןוששב םימ יתבאש יפרוח ימיב דוע יכ .ךתעדמ

 יבור .ייע ,ל"ז וניבר לש ותמכחו ותרות ראבמ םיקומע םימ יתיקדז

 ביבח דימלתכ ויניעב בשחנ יתייהש דע ,יל בישה רשא ויתובושת

 לכה אלה ,עדת אל רשא עדא המ !ידידי ,רבד ינממ םילעה אלו

 תרודמוע ויגפל תשמשו | ,ודימלתו ונב ךתויהל = ,ךינפל עודיו ולב
 תיארו ,'ה ינפל רשא ןחלשה הז ,רוהטה ונחלשל ביבס תובשויו

 ותארי ותקדצ לדוג תא תיארו :,םיקלא ינפ תוארכ וינפ תא

 וכוד לכו .השע רשא םישעמה לכ תא םג תיארו ,ותשודקו

 רשא ,ךממ םלענ רנד ללכ ןיאו ,ומויב םזי ידמ שדוקב ותכילהו

 ינפ תא תוארל יתיכז אל ישפנ ןובאדל יכ  ,ידמע יכנא ןכ אל

 ויז םעונמ תוחמש עבוש עובשל יתיכז אל ,תוריאמה ויניעו המלש-

 וינפל יתשמש אל יכ ,זרוריבסמ םינפו תוריאמ םינפ ,וינפ ראות

 ת"וש יבתכמ י'ע ,עישוהל בר יל היה קוחרמ קר פ'אפ הבישיב

 ינברק ודסח בורב ליז וניברו .בר ןמז ךשמ וינפל יתצרה רשא
 ותבושתו דובכבו הבהאב ירבד לע םעפ לכב יל בישהו וקדצ ץימיב

 יכ יל הדמעש איהו ,שפנ ;רבישמלו גנועל דימת יל 'יה התמרה

 קספה ילב הרותה תותלד לע דוקשל ישפנב זוע יתבהרה זייע

 ידמע השע רשא רדסחהו בוטה לכמ הנהו ,הזה םויה דעו ירוענמ

 םלוע ןורכזל ימצעל יתמשר רבכ ,אוהה ןמזה לכ ךשמב ליז וניבד

 ינואג הברה תודלותב ןוזח יתיברה וב רשא יביח "יפוי תלילכו ירפסב

 תונידמב הדוהי ירעב םתמכחו םתרות רואב ועיפוה רשא יארתב

 ףירח עישוהי ה"ומ  ןואגה תודלותמ םג םללכמו  ,האיסורו ןילופ

 גרובנטורמ דניקסיז םירהמ ןואנה תודלותמו ,המלש ינינמ לעב ל"צז

 ק"שרהמ לודנה וניבר ךיבא רשא ןילבולו אנדרוה ק'קד ד"באה ליז

 תרצק יתבתכ םשו ,ל"נה םינואנה ישרשמ דמחנ רצנ כ'נ היה ליז

 ךדובכ תלעמ ןוצר תקפהלו םירבד ישארב קר יתעגנו  ,ויתודלותמ

 ףרות ךל אהו -- .בוקתו רחבת התאו ךינפל הפ םגיצמ יננה
 :תרכזמל םש יתבתכ ושא | םירבדה

 תדמח לכ ול רשא | ,ל'צז רנולק המלש  ה"ומ לודגה וניבר

 ירפס | ארפסבו ,םידומלתה ינשבו הנשמבו ארקמב לאוש*

 /ה וחלש היחמל ,ובינויחאו םינושאר םיקסופבו םישרדמו אתליכמ

 ,הרידאהלו הלידנהל ,הרותה ןרק םמורל הזה ןויחאה רודב ונינפל
 םג



 יפוי תלילכ

 'הזה ןואגה ,הלת לע תדה דימעהלו ץרפב דומעלו רדג רודגל םג
 *לכ רשא הארוהה דומעו זדוותת רש ,לארשי תראפת יבצ היה
 " תופירחב ויריבחמ ןושש ןמש 'ה וחשמ יכ .וילע ןעשנ לארשי תיב
 רודה ילורג לכ תמכחמ המלש זרמכח ברתו ,אילפהל דע תואיקבו
 דע ,םירה ירה רקע ולופלפבו ,םירוכנב ץימא בל היה ובל ,ונמזב
 ולא יכ ,ולדג בור תא וריכה רשא רודה ימכח וילע ורמא רשא
 רבדכו --- ,ולופלפב הרדהמ היה אוה "לארשימ הרות החכתשנ ויח
 לע הנידמהו שינ ק"רבאה ל"ז טענב ם"רהמ ןואגה םיקלאה שיא
 ---:הבוהא ינב 'פל ותמכסהב יתילפהו םימותה לעב ליז ןתנוהי וניבר
 :םילחימ ויה לארשי ילודנ לכו :םוקמ לכב םירבדמה שאר היה אוה
 בונלב םפדנש רדה ץע ירפ 'סב אמגורל האר) ,ותבושת רקיל
 םפדנש ייא ינינמ ןטקה ירפסבו  ,םיגורתאה ןודנב ו"רת תנשב
 " תיבל העדומ סרטנוקבו ,י"א תועמ ןודנב ב"ירת תנשב בובלב
 "גחל תוצמה תשיל ןודנב ט"ירת תנשב יולסערבב ספדנש לארשי
 'לארשיב השענה לכ לע תוחוקפ ויניע ויה םג .(ענישאמ ייע חספה
 ראמ חרמו תונוגע תונקתב םג הברה דקוש היהו ,ןירו תד ינינעב
 לכמ רתוי םיקסופו םיש י"פע ונויע םצועב ןוגיעה ילבכמ ןריתהל
 רוא חרז ,םירושיקה תא ריתה ותנובתבו ותמכחכו ,ונמז ימכח
 "חולשל רתיה ןודנב הלודג הנקת ןיקתהו דמע אוה ףא .םירשיל
 ומע ומיכסהו ,ונינמזב ראמ ץוחנה ,ראוד יבה תועצמאב ןירוטפ טג
 השעמלו הכלהל ןכ עבקוהו יאשישק ינואגמ םיניוצמה רודה ילודג לכ
 ןוקית סרטנוקב הרהט ירויש ורפס ףוסב ראוכמכ ,תורודלו העשל
 ירי לע ץראה לכב ומש םסרפתנו ,(דיירת אווקלאז סופד) םלוע
 יניעב הבהאכ ולבקתנו רואל ואצי רשא םידבכנהו םיברה וירוביח
 בור םלואו) ,לארשי תוצופת לכב םנה הנהו ,רודה ימכח לכ
 .ותמדקהב ומצעב וניבר שימכו םיבותכב דוע וראשנ  וירוביח
 ודיב רדוסמ 'יה רבכ ד"ירת תנשבד  ,ליינה םלוע ןוקית סרטנוקהל
 לכו ,ךינתה לב לעו ,םיקסופהו דומלתה לכ לע םירוביח וילק ךס
 םיפלא תנומש ךרעב תובושת םג ,ןיפד םיתאמ ךרעב קיזחמ רוביח
 לכל בישה רשא  ויתובושת בור ידי לע םגו ,(םיקומעו םילודנ
 ןהו : ,זרורוהלו ןיבהל השעמלו הכלהל םיעגונה םינינעב ןה לאוש
 פיע :תוקיפס ריתהלו תוישוק בשייל אתיירואד ילופלפ ינינעב

 תורבס



 ול יפוי תלילכ

 ויתורבס קמועבו וילופלפ םצועבו ,תורוצנו תושדח תורשי תורבס

 ו יריעצ בלב םרפבו ,הרות ישפות 'לכ תובלב הקושתה שא ביהלה |
 ונתי יכ ,םימולע חכ םיאלמ םינונשו םיצורח ,םינשוש יחרפו "שבימי
 לע דוקשל וב הפסונ 'ה חור רשא םהמ ימ "לכו /אתיירואל םליח
 סכ ינפל בתכמב עיצה וייעב השקה רבד לכו ,הרותה \ תותלד
 ול בישהו וירבד לע ול הנע  ותונתונע בורב ןואגהו  ,ל'ז וניבד
 בישהל שדוקב וכרד היה ןכ יכ ,םיענ ףא רקי לופלפב ותבושת

 ןכ .ותוא זרנעי רשאכ היהו ,לודנכ ןטקכ 'לאוש לכל" הבושת =
 לש ןרואט וניכר לש ולופלפב בחרו ובל ץלע יכ ,ץורפי ןכו .הברי>
 םירפוס תאנקו ,םידומילב ץמו ףיסוהל ליח רזאתה ז"יעו ,"לארשי

 יכ ,םהל התלעו ןכ ושע הברה יכ ,לארשיב הישותו הרות הברה =
 דע .הדיקשבו ןויעב םיקסופהו דומלתה םיב טמושל בלו ןיע ונתנ
 ילבמ םג חרות לש התמחלמב ירפ ושע םגו וחילצהו ולדנ רשא

 ,רודה יראפ הברה ץםבידימלת דימעהל .וניבר .הכז דז"יעו | ,הרומו ברל |
 .העד ץואה לכ האלמ יכ וב יולת (םיברה ?תרובזמ <

 ,הזה ןואגה לש וחבש תצקמ ארוקה יניעל הפ יתגצה הנהו
 יפרוח ימיבו ,אדבוע הוה ידידב םג יכ ,הכרבל קידצ רכז יהי ןעמל=

 ,םירקיהו םימיענה וישודיחמ גנועו רוא ישפנ הל העבש תבר ןה . 
 םעפכ יל בישה רשא ויתובושתמ רתויו וירוביחמ יתדמל הברה יכ
 דימלתכ ויניעב בשחנ יתייהש דע יתוקפסו יתולאש לכ לע םעפב
 ילא ותבושתב ליז ןואגה וניבר בתכש המ אמנודל האר) ,ביבח
 ףוסב ה"כ ןמיסב תוללועו טרפ סרטנוקב ם"תס ת"וש ורפסב
 רבכ ינא יתדלונש םרמב ינפלש רודב דוע הנהו ,(םש ויונד
 ןואגה וניבר לש ותלודג תרֶאפת רקי ונריעב הפ םסרופמ היה
 ףלאוו ה"ומ דבכנה שישיה ללוכה םכחה לודנה ברה ידי לע ליז |

 ץטשומאז ריעה ידילימ היה רשא ונריע ידבכנ ילודנמ ל'ז ףיש ,רעב
 ןירפלייה .לאוי ה"ומ ללוכה םכחה לבוקמה לודגה ברהל דכנו ןינ)

 אקארק הפ ונכשמ עבקו ,(ץטשומאזמ םש לעב לאוי 'ר ארקנה ל'ז =
 ליצז ק"שרהמ לודגה וניברל ןמאנ בהוא היה ל"גה לודנה ברהו
 דימתו" ,ץטשומאז ק'קב אדח אתווצב ומע ותויהב וימולע ימימ דוע
 דיעהו = .ל'ז ןואגה וניבר לש ותמכחו ותרותמ ויפב ותלהת היח

 וילע



 וורו יי יייר עור וו

 יפוי תלילכ

 ותדיקש 'לדונב ןמזה ?רפומל היה ותורלי  ימיב דוע יכ וילע
 'ד לכב יקב אוהש והואצמו והונחב לארשי :ילודגו ,ולכש דודיחבו
 הלעתנו הלעו ,םילורגה דחאכ תואיקבו תופירחב פ'עב ע"שה יקקח
 ,ץראה לכב וטש קבסרפתנש דע וליג ינב לכ לע המכחבו הרותב
 דיבארל לבקתנ ףוסבלו ,לארשי  תולהק הזיאב דיבאל לבקתנו
 ,ליז .תוילגרמ ז"ארהמ ןואגה ייחב דוע ,ידארב ק"קב אתמ שירלו
 וכהואו ודידי זכע תודידי ירבד יבתכמ  תופילח כיג ול "ה םשמו

 ביג ול חלש ה"פקת תנשבו ,ל"נה ףיש רעב ףלאוו היומ גיהרז
 איצוה רשא ח'וא ע"ש לע "םייחה רפס, רקיה ורפס תרא הרושתל
 ימכח לכל לואש 'יהו ,ריעב רחא קר זא הפ היהו ,סופדה רואל זא
 לע ךומס יתויהב ,כר ןמז ךשמ ירחאו  ,ותרותבו וב וחמשו ,ריעה
 זאו ,(אירת זומת ינ) ילש ןיאושנה רחאל  ,ריבגה ינתוח ןחלש
 יתחמשו ,םירדנ 'סמ זא יתרמלו ישרדמ תיבב ידומילב דקוש יתייה
 םירדנ 'פמ לע דבכנו רקי רפס ,כ'ג לינה ןואגהמ ספדנ יכ עומשל
 דגנל זרזה 'סה ריאה ב"רת תנשבו ,'ןיזירז ירדג, ומש יאריקב
 עושעשו גנוע יתעבש ,םירקיה וירבד ףוצ תפונמ יתמעט רשאכו ,יניע
 יתולאש לכ וינפל ץיוהל יבלב יתצעונ זא ינמו ,אילפהל דע
 השקה רבד לכו ,םיקסופהו ס"שה תויגוסב םינוש םינינעב יתוקפסו
 לופלפב הבהאמ הכושת דימת יל בישה ל'ז אוהו ,וילא ייתברקה
 םעמ בוט תיושב םירקיה וירפסב םופדב ואכ םבורו) ברא בחרמב
 םעפ לכבו ,(םירזופמ תומוקמב ם"תס רפסבו םייח תונש 'סבו תעדו
 תורמל ;רקזחב הרותה תותלד לע דוקשל יבבל תא ץמאו קזח
 דקוש יתויהב יפרוח ימיב טרפבו ,זא יב ותחנ רשא ןמזה יצח לכ
 ,ירובכ תא רירוהל ושקב רשא םיאנקמ ילע ומק זאו  ,ידומילב
 יתייה ינאו ,ידומילמ יתוא לטבלו ישפנ םנעל תולילע ילע ושפחו
 יתעדוהו ,ישפנב תוצע תישל יתעדי אלו גונעו .ךר זוע רפה זא
 רחא אל ותונתונעו ותקרצ בורב אוהו ,ל'צז ןואגה וניברל ירעצ
 רקי בתכמ ילא ךרעו ,ינובצעמ ינמחנל בומה ורבד יל .בישהלמ
 םירכדב םעונ ירמאו ןח ירבד םע הבהא ףוצר וכות ,שםיענ ףא
 דע .שפנ תבישמל יל ויה םימיענה וירבדו בלה לע .םילבקתמה
 ופפ םלוכ םיאנקמהו  ,םירומילב ץמוא יתפסוהו ,יתקזחתהו יתמקש

 ומת



 ול יפוי. תלילכ 5

 יניעב ןח יתאצמ ל"התו ,(* חור ונפדת רשא ץומכ ויהו ,ומת
 תכימסב ינכטסלו ינרטעל ילע ודוהמ כ'ג ןתנ רשא דע ל'ז ןואגה

 הארוהה

 כסוסמ 16/19 לפס תומקי ד6מ תוכוסט תולמפ ילע סיכיכס יכ תויהלו (*
 וכתכמ כ"ג ספ .קיסעסל יסכמ6 ,לימז קייטכסמ וניככ לש 35 לוסש

 ינמסנל ילס .קכ ז5 עגונ סיס לכדס לקיעס סכמ6 ספו 6 יל6 ךלע .כ56 .לקיס

 תעכ יפכוס ימיכ ססעמ סיס סז יכ .ןמזס .ךלוסכ סיככדס וחכסנ רככו  ,ינוכפעמ

 סע 15 יל סיספ ת"וס ללוכס ל6כסי ץכ5 יגינמ ןטקס ילפס לול יק05וס 6

 כוספס סעולקס ןכ6 יכסות ליכפכ ןכוקמס תועמ ןולככ לודס ילולנו ינוסג לכ
 יתופ ופדכ לפ5 סנס יסנופו סיפנקמ ילע וככ ז"יעו  ,קכמ6  סקד5ל ופוטסל |

 ,רעסכ סיכיופ פ5 סוסלל דוע יתיסנ 55 יכ סזפ לודג רעו יל סיסו ,יתסוכמ וכילדיו

 - יל כועס לשל תסח ,ליז ןופגס וכיכל ינפ) יסימ 16 יתכפמו

 .ידארב הפ ק"פל ב"ירת לארשי ינב תא הוצת התאו רדסל 'ד םוי י"הזעב

 יקבהו ףירהה גיהרה ידידי רובכל םולשהו םייהה
 .וירנ .רעציבמעד ן"חרהמ תישכ םלשה םכחה

 ,דימ ול בישהל ונוצר השוע יננהו וז עגרב יתלבק ובתכמ תרקי !ידידי
 וילע ומק רשא לע דאמ רעטצמו גאוד י"נ מ"ור יכ ובתכמ ךותב יתיאר הנחו
 םגעלו תוזבל תולילע אוצמל םישפחמה םינפ יזעו שפנ ירמ ישנא םיאנקמ
 הרות לוטיב ידיל ותוא םיאיבמש דע ,השעמב םנו םירבדב הרוהטה ושפנ
 האריהו דחפה והמ יתעדי אל יכ דאמ וילע המת ינאו ,אושנ האלנ יכ הדובעו |
 בשויו ,ריבגְּח ונתוח לצ תחת הסוח אוה ל"התש ירחא ,םהינפמ מ"ורל שיש
 ,וינפמ רתוי :תייתהל םיאנקמהל שי ,חרוי אוה םג הרומו ,הרות לש הלחאב

 םשור םירבדה ול ושעי אלש חטב ול רמוא יננה התע םנו ,םהינפמ אוה אלו | =
 ,הרוי הרוי הצרי םא ,ףדרנה תא שקבי םיקלאו ,תחי אל םלוקמו ,ללכ '

 תפש ללכחו ,ךירצ אוה םתארוהל יכו ,ךכב המ הצרי אל םאו ,ןידי ןידי
 םג יכ ,ןויסנה לעבכ דיעמ ןיאו - ,רקש ןושל העינרא דעו ,דעל ןוכת תמא
 יתרמא ינאו ,ידובכ תא דירוהל ושקב רשא םיאנקמה ילע ובר ידועמ רבכ ינא
 לע ינאו ומל ןורכז ןיאו ודבא המה הנהו .יל רשב השעי המ יתחטב 'הב
 ףוסו שוחי אל ןימאמה י"נ מ"ור ראפל םג רמוא ינא ןכו ,הדומעא יתרמשמ
 - .וז הרעהב ול ידו -- ,אבל דובכה

 ה"ומ ברה ידי לע בובלב י"א ינינמ ורפס ספדנ רבכ םא ידידי הנהו
 ,םשמ דחא יל חלשיש וילא בותכל] לוחמי .,םשמ י"נ ןהאזניטאנ לואש ףסוי

 ינאו



 יפוי תלילכ

 כינ יל הארה כיחאו ,םימיל ריעצ ןיידע זא יתייה ינאו  ,הארוהה
 תונש, ורפס ףוסב רחוימ סרטנוק ינעמל םיפדהו הבוטל תרוא
 ,יפרוח ימיב יל בישה רשא  ;רובושתה לכ ללוכ אוהו "םייח
 ," ,ותונתונע םש ותלודנ םוקמבו ויניעב תאז דוע ןטקתו ,םינוש םינינעב
 " ףוסב ילש "ן"ח יר ב ד, סרטנוקה םג ימשמ כ'חא  כינ  םיפדהו
 :םיכסה איהה תעבכו ,חצנ תרכזמל יל תויהל "הדובע תדובעי ורפס

 ויתחלשו ,םיבותכב יתא ונדוע רשא .ן ח תר ו ת-ת"וש ירפס לע כיג
 "וחלש רשאכו ,וילע וטפשמ תצורה יל דיגהלו: וב ןייעל ודיל זא
 יואר .יכ ,םש בתכו ירפס שארב ותמכסה תא יתאצמ הרזחב ילא
 הלדגךכ לכו) ,לבת ינפ לע וציפהלו ,פופדה .רואל ואיצוהל .אוה
 'ה היה רשא תעב רבד בוש ינממ םילעה אלש דע ילא ותבהנ
 תנשב ףרוחה ןמז ףוסב דועו ,ללכה תבוטל המ תושעל ורזעב
 ותעיסנ רברמ ילא ובתכמב ינעידוה ינימש רדסל 'ד  םויב ג"'רת
 תבומל םיררס תושעל המש אובל זא ארקנ רשא בושטידרב קיקל
 תועובש 'ה ךרעב םש המהסתה יכ ילא בתכו .ב"ושה ינינעב ללכה
 םירבדהו | ,ל"כע תוריפ יריפו תוריפ םש ושע :וידי ישעמ ל'התו
 ימולשב שורדלו לואשל דימת וכרד .היה ןכו .םימסרופמו  םיעודי
 \,הרושתל יל חלש םירקיה וירוביח לכ תא םנו ,דובכבו הבהאב
 יתעד תוח ול דיגהל ריעצה ינממ שורדל ומצעב הונע כ'ג גהנו
 ילא בתכש המ םהמ 'א קר הפ איבא אמגודלו .םהילע הינעה
 חלש איהה תעב רשא וק"פל ז"מרת תנש חלש ררפל 'ה םויב

 ילא

 בוט ירפטל תוחתפמהו תוטמשה רתי כ"ג סיפדהל בובלל התע יתחלש ינאו

 יתנוכו יתחיש יתשריפש המ כ"ג ראובי םשו ,ידיב דוע וראשנש תעדו סעט
 .ליהת יכ וארי| םשו ,עודיה רבד תודוא םכתלהקל יתבשה רשא הבושתב
 . עמשנ לכה רבד ףוס -- .ילע 'ה תלמחב ורמאנ לכשהבו ,דאמ םינוכנ ונירבד
 תלעיו ,ולסכב .היהי 'הו ,ישאו תא ול יתינענ לנו לנ לכ לע ,ושפנב םייקל
 ודידי שפנו ושפנכ םימי ךיראי ערז הארי ,הלודנבו הרותב חילציו

 .רגולק המלש 'קה

 ינומכ טוידה תכרבש 'תי ותרזעב חוטב ינאש טעמכ ימופב לפנ וז ץגרב
 -- ל ןוסנס ל"כע .םקיר בושת אל



 הל יפוי .תלילכ

 בתכמ ילא ךוע זאו "ם"תס, רפס םע "םייח תונש, שדחה ורפס ילא
 :ליהזב ילא בתכ ובתכמ ףוסבו ,תשלושמ הכרב ףע םיענ ףא רקי
 ינעידוהל וביטב אנ "היו ,םייח תרונש ירפס ר"תכ אנ לבקי הדנהוע
 רפסה "אור לכ יניעבו ,הזה שדחה ירפס ויניעב בטוה םא תמ א ב
 ול תופשי 'ה יכ ,הלפת ינאו ,ילמע לכמ יקלח הז יכ ,ישפנ יחתו
 והלכ הבחרה ךותמ הדובעה לעו הרותה לע דומעל הכרבו םולש
 םג ,רגולק המלש 'קה רורטה ודידי שפנו ושפנכ  ,אנימאק ןינש
 .םינש האמ דע היחיש ןמינב םהרבא היומ גלפומה ןונשה ינב
 ריתכ תנשב כ'חא םגו .יל"כע "הזע הבהאב בוטה ומולשב שרוד
 כיג ספרנו ורעב 'ה היה יכ  דחוימ בתכמב כיג  ינעידוה .ק"פל

 'א .בידנ י"ע גיצפייל ריעב ןיטיג 'ה לע .יםש ישנא ישוריחו ורפס "
 ןעי יניעב ןח רפסה אצמי יכ הוקמ אוהו .םשמ ילא וחלשל הוצו
 ובתכמ שארב ילא בתכו ןיטיג יררסמ לכל דאמ ךרצנ אוה יכ
 .כיע 'וכו "השוע ינא רשא תא יבהןאמ ינא הסכמה םש
 וייחב רואל ואצי רשא  וירוביח לכב כינ ליז .וניבר יל השע ןכו
 םהמ הברה יל חלש םג ףאו ,םהב ישפנ חמשל ילא םחלשל
 קר "ה ותנוכ לכ יכ ,ףסכ ןיא םנח יה יאריו ח"תל בקעיב םקלחל
 -- ..(עייז /הרידאהלו הרות לידנהלו םיברה ?רוכזל

 היהש ךיא ,לז ונבר לש וכודמ הלעמל ונרכז רבכ הנהו
 תועיגי .המכו ,ורוד ימכח לכמ רתוי תונוגע ?רונקתב דימת דקוש

 ןידו תד י"פע ןוגיעה ילבכמ תונוגע המכ ריתהל הז לודג םדא עני
 ףירח .עישוהי היומ ןואגה וגיבר וניקז תובקעב זרזב ךרדו יקיהות
 עישוהי ינפ תר"וש ורפסב ראובמכ ,המלש יניגמ לעב ל"צז אקארקמ
 ש"א םירהמ לודגה ןואגה ונדידי וילע בתכ קרצבו ,םינוש תומוקמב
 ןואג לע ארקאו, ל"הזב ,וילא ותבושתב רהאווננוא ק"דבאה .לי'צז
 'ה לא וארק ,הנזולעת הזלה ןואגה ללא ,לארשי .תונב ותראפת
 ת"וש) ליכע "םימי  זרברי .לוחכ שדוקבו | .םימיענב וימי ךיראי
 ןואגה וניברד יישפנ חנ דכו .(חיע ןמיס זיעהא קלח ש"א ירמא
 הפ וילע יתננוק ,קיפל ט"כרת ץיקה ןמז עצמאב ל"צז ק"שרהמ
 רפסמלו יכבל םוי יתארקו םיקלאה ןורא חקלה לע ישפג רמב
 יראשד 'לודגה שרדמה תיכב אקארק ק"ק הפ 'ה םע תולהקמב
 לע 'לארשי תונב, : וילע יתארק זאו ירימזאק בוחרב הנומא יִנב

 תומ



 "| = יפוי תלילכ

 - לדוגו .ותרובגו ופקת רי .רועו דועו ,ףכלצ רס יכ 5
 ופ וי דע ול ימימ וילע רבעש המ סב םע ל

 א .הרוהי .היומ 7 ףירחה ברה ודכנ ידי השעמ | אוהו ,הז
 : םהרבא מ קה רה ה ךידי ןמינבל ריקי ןב יינ ל



 3 ג ו

 רי 8

 טל יפזי תלילכ

 יבר םשב ארקנה לודגה וניבר םסרופמה ןואגה תודלות ב
 בול ק'קב דיבאו מ'ר היה רשא ,ליצז לישעה "ר

 .דובכ .ותחונמ םשו אקארק ק"קב וימי
 7 - וו זו -9 יו

 רי -

 רקי לדוג ואובמ רע שמש הרזממ לארשיבו הרוהיב ערונ רַבָכ ןה
 ,ל"ו לישעה 'ר יבר לודגה ןואגה וניבר לש ותלודג תראפה

 ורוד תפומו ונמזב דיהי היה יב ,ורובכמ הריאה ץראה לכ 'רשא
 לארשיב הרות ץיברה םגו ,ותונתונעבו ותקדצב ותמכהבו ותחותב
 םהמו ,הברה םירימלת דימעהל הכזו ,ורוד ילודגו ימכה לכמ רתוו
 רע םהילע ןעשנ לארשי היב לכ רשא הארוהה ירומעו םלוע ינואג
 תופוסא ילעב ירפס תצקב" תורבפנ  ונממ רבודמ רבכו  .הזה :םויה
 ,הנה תהאו הנה תחא /םיעטוקמ םירברב קר םלואו ,הז וננמזב

 ,לארשי ילודג תורלותב גנוע יארוקו תוינומדק יזילע בל המשל ןעמלו
 וינינו וינבמ םגו ,ויתודוא ונל עדונ רשא לכ תא הפ םושרל יתרמא
 התאו ,הז וננמז דע רוד רהא רוד ,ויתונב יהקול .וינתהו  ,וידכנו

 :עמשו תכפה

 תונירמב ותרות רואב עיפוה ל"צז לישעה יבר לודגה וניבר יכ 7
 רהא רע יששה ףלאמ תיעיברה האמה תיצהמ רהא  ןילופ

 לישעה 'ִר וניבר םשב תצק יפב ארקנ חיהו :תישימהה האמ תלחה
 ויבא .ופרוה ימיב ותרוגמ ריע וא ותדלומ ריע םש לע ןילבולמ
 םירפא היומ ברהב םת שיא בקעי ה"ומ םסרופמה לודגה ןואגה היה
 ותואי םיברו ,ורדהו רודה ראפ היה ליז אוה םג רשא שריה ילתפנ
 ץיברה םשו ,אטילד קסירב קיקב מ"רו דיבא הלהתב היהו ,ורואל
 ואסכ לע בשוי ותויהב א"צש תנשב יכ עדונ רבכו ,לארשיב הרות
 בוט םוי 'פות לעב ליגס ןמפיל היומ ןואגה זא אב םש קסירבב
 םהרבא ה"ומ ברה ונבל ןיאושנ םש תושעל םש ריעה ינפ תא ןוחל
 המלש ה"ומ אפורה םכהה ןב אירול לאיחי 'ר ןיצקה תב םע ליינס
 ןואגה רבכ זאו :םיארונה םימיה רהא דע םש המהמתהו ,ל''ז אירול
 םוי 'פוה לעב ןואגה תא ,ארתאר ארמ היהש ,לינה בקעי ה"ומ
 ,הלורגה תסנכה תיבב ומוקמב םש שורדל וריע ינקז דגנ בוט
 הביא תליגמ 'סב ראובמכ .השע ןכו ,הבושת תבש לש השרדה
 ק"קב מרלו ר"באל בקעי ם"גה לבקתנ כ"חאו ,בוט םוי 'סות לעבמ

 ןילבול 2



 יפוי .תלילכ

 'לעב שיקריס  לאוי וניבר םע ויתובושת ףילההו  ,לילגהו ןילבול
 ינואג תייושבו ה"'ק ןמיסב תושרהה היב תיושב ראובמב) ל'ז היבח
 ונממ וספרנ ןכו -- ,ונמז ילודג ראש םע רועו ,(ה'ל ןמיס יארתב
 חיבה לעב וניברל בישה רשא הכורא תהא תובושת יתש ןכ םג
 ןמיסב יארהב ינואג ת"ושב הספדנ איהו ותהא הנוגע ןודנב ל'ז
 אקייח םייה ה"ומ ןואגה ודימלהל בישה רשא הרצק תהאו | ,ז'ב
 ,ןהבל השורג קפס ןורנב ,אנררוה ק'קבו ,בושבורה קירבאה יולה
 אב םשו ,'ב ןמיסב תובושתה קלהב יבצ ןואנ רפסב הספדנ איהו
 ה"הללז ילתפנ םירפא הייומ איאלב בקעי ריעצה םואני םותהה לע
 ןואנהמ םימש ירעש רודיס לע המכסהב כ'ג אב ןכו ,ישריה ארק
 נארפ סופד הרותה לע הדוהי לוק 'ס לע םגו ,ל"ן ה"לשה לע

 לדנתנו ךנההנ לישעה ה"ומ לודגה וניבר ונבו = .קיפל א"ת תנשב
 אוהו (6 ,ותמכהו ותרות לכ לבק ונממו ,הרועתלו הרותל ויכרב .לע
 ונרועב 0

 !ק כ ןיעזפ יכ ,סילפס יפכו סילפוס .יפע וככ עדוכ סיכנס קוברבו (5

 םילע יככנ רסס ככ קוסט כסולו כוט לכס ןכ סג ופודלי ינויכ
 ןולגס ככס ס"ס ,רקי סנ סעכססו סלותס תוכעעכ וכנז3 לכפנ סיס רסס

 פ"םלסע ןניככל קסכוע | דיעלמ סיסש | כפל ן"יכ ססע .ס"וע | ללוכס סכתס

 דלעלמל כ טיסו ,סולכ וסינ3 ףפוקססכ כ"ז וכיככ ל5 ז5 סוככ לוסו ליז
 ,ככו ייכלד תויוסכ ,סככס לס סקעענ ומע ןוככו וידקי דוס קיתעסכ רנק
 :סיקסופנו ק"ס3 םודגו לכע סיס יִכ ,םולוכסס םילכ יסיו לוס סנ קססמ לדניו

 ןינקסכ ככקתכו קלעתכו סלעו יתוננסכו תועל פועכסכ סנו  ,סינולסלו סינופלכ
 עי"ללו רי'כסכ כ"ג לכקתכ כוסו ,ליכלופ םוכידע3 תולסק סעככ כ09םיּכ  סלות
 סט סגו ,סילפוסו סיעכס סלכפ 15 ספיס רש6 ןיכסלוו .כיכנכ כ5רכ קייקב

 סוס | ,םככס סירפס רכמ סנו ,סככס םדסו סנכס דעכ ,סיכככ סכוס ןיככס
 ק"פ סכש דע ןכלסו טקסס סם כש* סכו ,סעולע ונעע רככי לכו סעכתכו

 תכפספעס בכסס טסלע םוכסקס תרזגכ ןיכופ ןכפ לכ סככופתס לופ זלם ק"פכ
 וגכטכו םלוכס 15 סלע לפככ ריעס לע סנו ,סידוסיק ככו5 י"לש ליעק י"ע

 ולנע סטע ₪5 רכז כיעס סל 'ס ךופסכו ,סכעס יכ3 ףטו סיפנו סיטכפ ספ
 .וככסס ךכפכ םקכ טכפמ וסלעו וותיכ יכ3 םפו ותו6 סכפסס ךותע וספינויו

 " תלטעע תסס ז5 סתיס לש5 סלטועעס ץיע ק"קפ נו"לכו דייכסכ לכקסכ סמנו
 כנועב גימכ סכעפ לש סניסי: סקנפכס דע סתמלס ותכיסי גסכ ססו 5
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 יש ל וקו

 מ - יפוי תלילכ

 ,הרעו להק ךותב ,הרוהיב עדונ היה רבב ,והודלו ./ תורשש 0 :
 ותפירהב ןמזה תפומ. אוה יכו - הרותב ,הלעמל הלע י
 ,רודה ימכה וילע ורמאש רע ,ותמכח קמועבו ולכש דודיחב גותאיקב
 קיקמ  םוצע ריבג ומע ןתחהה זאו ,באה הכמ ןבה חכ הפו יי

 ול ןתנו ,הונובה ברו דיגנ שרזיל 'ר השמ 'ר ומשו אטולד קס
 רצוקב וילע התמש ירהאו ,ןתמו רהומ ול הברה .םגו השאל ותב 1 יא

 הניד תרמ בל תמבח תמסרופמה הריבגה תא השאל ול הקל םינש
 רשה םסרופמה ריבגה..בהה ןב להאוו הדוהי ה"ומ ריבנה בח תב

 כ רע המע םימי .ךיראהו ב קיקמ ליז להאוו לואש 5 |

 (3 האלה ל ראובי .רשאכ הזה םויה דע
 הנה =< , |

 סכסס כס ס"ס | ,סיעכמכ 25+  סיעיכ .כיעל ןכ .ויקקל ינסו יק"פל ט"ו

 ססענו דנכנסו רקיס ורפס י"ע .עדונס לז 5פוכס סינוט ס"וע ססלופ

 -- :קיפכ ליפ ייפ סיכע תכסס סוי> סע" ועכועכ ךכקו לטפכ כ"ז ךל
 גייסכס .סכר3 ריכסל םינס רש5 ץכיקככ םי 'םכ סיכותככ | 5לפכ | הנהו

 כקעי ס"וע לודגס ןולגס 36 לוסו ,כייז ןניוככיכלכיללק םסנפ .ס"ומ %

 לע 5 תולק ה לע ל 3 6 ,סכידעסו ןנכוטיל ה 3%

 כו תכוס | םיחעסעכ כ"ז | ןסכס ל5פפכ סיוע יפת קש ןתמ | סיס |

 תלות לעכ ןופנס וכתוס יפע עעש לשל פ5 סם רפיס לוסו ,גלונמס ק"דכס |

 כסס ןתס תויסכ ןכוע | סיס ל": ליסעס יל וכיככ ןולגס יכ = ,לינס לליסוקי |
 ,לטס וכ .לזק כייקלו ,ינכס םכמ ופכ סע ,לסלוו כולס סיומ סקלופמס ריכנסו |

 ןפנו לטיכד קסילכע םלזיכ 'כ סשסע יק ןיפקס ומע ןתסתס םיובי סלס ו

 לסס עזנע סיס  ליסס םַעְָכו ,סינש ללוקכ ויכע ססעו ,קסלכ וכ תל וכ .

 לכסכו ןקכ סלודג סיןכפ סשפ לסלוו סדוסי סיחע ליכנס 3כס ךכ3 ת3 לא

 ליסעס סיוע .ןולגסל .ססלכ .םויסכ סלדסטסו | ,סניד תכנ) סכיכנס .פיסו ,כוט |

 תו < -- ותוכנו .סיככ- ו5 דלתו  ,יפסתס גיסו לגקד תוקנו ול סכעפו , 2

 קייקד "36 סיסס לוס ןעלז סיוע ןולגס ןקזפכ תלסנ כ"נס .- תלע) רסס ,
 קסילכ
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 יפוי תלילכ

 הספונ יד הור רבכ וימולע ימיב רוע ליז לישעה 'ר וניבר הנהו
 *;הביהרהלו הלידגהל הרותה ןרק םמורל ובל לא ןתנו וב

 םירבה קובדב םיברב הרות ץיברהל היה וצפה לכו ועשי לכו
 שרחלו ,םידומלב ןזוא ריעהלו לפלפלו לסלסל ,םירימלתה לופלפבו
 דועב ןכלו ,םיקקוזמ םיתעבש ,םיקסופהו ס"שה תויגוסב םישודה
 |[. קסירב ק"קב הלודגה הבישיה תא ליז אוה םנ גהנ יה ויבא
 רשאכ ךכ רהא םגו ,םש ר'בא היה רשא ליז ןואנה ויבא םע .דהיב

 רהיב ומע עסנ ,הרטוטמה ןילבול קיקב ד"באלו ט"רל ויבא לבקתנ
 תא וגהנ וירהי םהינשו .םש ןילבולב ושרדמ תיב אוה םג עבקו
 ןואנה ויבאל עייסמר .אנת רימת היהו ,םש םג הלודגה הבישיה
 קספה ילב ןרדסכ ןידימת םיקסופבו רומלהב םירועישה דומילב ל'ז
 השא הבזה תהכרב לעב רבונדייאק שירהמ ןואגהל אצמת ןכלו)
 רשאכ יברו ירומ םשב םהינש תא ארקו הבישיב םהינפל שמיש
 םירימלת וילא ורהנ םיקוהר םייאו ץרא יוצק לכמו ,(האלהל ראובי
 ,םיסנכנ ולאו םיאצוי ולא ,תובברלו םיפלאל םינונשו םיצורה םינוגה

 םלכו :

 יונס ןכ סג כיסל סיסס לוס נקע* סיחע ןולנס 5 וכ רכפו ,5טילד קסירכ

 כקעי 'כ ןולנס סככ סע ילכס תכע ספלס ס53 רםסכו ,5טיכר קסירכ ק"קכ

 סלפס ז5 ,וכ םת5 ןפיעו כ"ז ליסעס 'כ וכינכ ןולנתנ סכיעס לכקכ ל"כס
 "תפמ ןופנס סלל 55 קעלו סע לע ,סילכדס םלוע למס ילכס סלע וע6 ול

 "תפס תכדגמ סתיס ילכס םכע סשלסס כ"ג לפונע שפו -- ,סלכוסס תכיעש ול

 ספ סכוגמ תסכותכ וכ סכפלו ,סדונעס לעו סלופס לע ספעות יפ5 סנכ
 ונילס לוט תולונמ לפס לנקס ךינ5 סשטע רסלכ רפס רנסכ קנס קת5 סג

 סתמכסכו ודי סקזס קחכ ינמלמ לככ ףיסו ,'55 ותו ףסוי םינס לוליק קכ
 כ"נ סנוס סז לכו ,כ"ע ללרםיכ לודג ססעכט דע וככ תפ סניסלס סלודנס

 סיעפי יכ ץלקס ןתס סיס :'גס לוס קעי ס"וע ןולנסו) ,לופס פלודנ 'םּכ
 פמילד קםילכ ק"קנ נייכו .רייכ5 סיס לוסו ,קסיכנע םכויכ 'כ ססע יכ ןכ

 :קיקכ ירו ר'35 סיס סיכפלעו ,קקוסמ תקלס לע ס"כסע ןולגס סדוק דוע
 סעו קקוסנ תקלס לעכ ןולגס סע ת"וס ינפכע םופינס כ"ג ו5 סיסו ,קליול
 ןמיסנ קקוסמ םקלסכ לפונמכ ,םוכונע יכיכעב | לז ליסעס 'כ וכיככ ןופנס
 יסרפכ ינולג ת"וטכ תוכוסמ יכ כיינ | וכממ ספדנ ןכו ,סייע קיס וס זי"

 2 -- :(ם'עו וע ןפיפנו ס'ע ןניסכ
 ףוסנו



 אמ יפוי תלילכ

 רשא ותמכהו ותרותמ תואלפנ עומשלו רמללו דומלל ואב םלכו
 הפמ ואצי רשא וירבד תא אמצב ותש םלוכו ,עבונה ןיעמכ היה
 זאש םשי ןילבולב ליז ןואגה ויבא תומ ירחא םגו ,תוילגרמ .קיפמ
 היומ שישיה ןואגה תא םש ומוקמב רדיבאל ןילבול ק'ק ישנא ולבק
 לש ותב ןב היהש ,ץ"כ ןושמש ריב קהצי ה"ומ-ןואגהב ץייכ ילתפנ
 לבקתנו גארפ ק"קר ןשרר וימולע ימיב היה אוהו) גארפמ לירהמ
 םשמו  ,ןירהעמ תנידסו . שיינ ק"קב כ'האו ץיטסורפ ק"קב  דיבאל
 הזה .ןואגהו  ,לילנהו- ןי ה ק"קל וימי ףוסבו .אטילד קסניפ קיקל
 ףוס הוא זיטב ראובמכ .בהז 0 לעב .ןואגה םע ויתובושה ףולחה
 ןמיפ ינשה טוח תושב תהא הבושת ונממ ספרנ םגו ,דיפרה .ןמיפ
 ותוהא ןבל הבחרו הלודג הבושת ה"צש תנשב םש בישה רשא .ה'צ

 דועו . ,ריאי תוה לעב ןואגה לש ויבא ךרכב ןושמש היומ  ןואנה
 תאשמ לעב ןב םהרבא מ"גהל בישה רשא הכורא תחא הבושת .ול
 רדסש דהא טג ןורנב אטילר קסירב ק'קב דייבא זא היהש ןמינב
 ריבא היהש ץיכ ילתפנ יר ןואגה לא ןילבולל והלשו םש קסירבב
 רבה רשא ןיטיג רדס 'סל הפסנה תובושתה סרטנוקב אוהו ,םש
 תוילגרמ זירהמ ואיבהו ,בובלמ ץ"כ שלצנערש 'םהרבא ה"ומ  ןואגה
 לע השמ ידי 'סבו ,זיקס יר תואב םישנה תומשב :ןיטיג ביט 'סב
 ומשמ רמהנ רבר כיג איבמ 'א קוספ ףוסב םירישה ריש שרדמה
 תבישיה תגהנה תרשמ םלואו ,(הרגא ירברב ורי בתכב אצמ רשא

 היהו ,ורבל ליצז לישעה 'ר וניבר ןואגהל זא והינה םשר .הלודנה
 ק"קב אתביתמ שירה לישעה מ'גהו ,ר"באה ץיב ילתפנ מ"גה
 ר"וי לע ךישה תספרה לע דהא ןמזב ומיכסה םהינשו ,םש .ןילבול
 קייקר ר"בא ץ"כ ילתפנ מ"גה לע םש םשרנו ,ק'פל היית .תנשב
 םותחהה לע כ םשו  ,ןילבול קיקד מיר לישעה םיגה לעו ;ןילבול
 ,( 0% בקעי ה"ומ ןואגה איאל ןב לישעה עישוי דורטה םואנו

 סכתסכ - קיק ספ. וכגד לע סכוס ופויסכ ליז וכיככ לש ויע* ףוסבו (נ
 ,ליסעס עסוסי ועס לע ססככ5 ספ ו5 ףסופיכו ילוס תעסע ועש

 וכיד .תי3 .ףוליל3 :ופלע ופליס .סיכיד יקספ ספכ לע כ"ג ותעיפס לעכ -ןכו

 ככ3 ועלע 5 כייג ספקש וכילכ ןכ ועכו | .ליטעס עסוסי סקלכל סמ ספ

 ספ לסקס  יסקכפכ ס5עת סז לכו ,ןייסס רק5  דיוי> ליסעס סשנ. סוקע

 םועוקנב 6 בי"ח יפוי תלילכ



 יפוי תלילכ

 'ם תספדה לע םג וית תנשב םש ןילבולב םהינש ומיכסה ןכ ומכו
 ונח איהה תעבו ,םש ןילבול סופד ןילוה 'סמ לע רועילא קשמד
 : הארוהה ידומעו םיניוצמ םינואג ינש ןכ םג אקארק קיק ונריעב

 מייגה

 ס"וע 300 לש כסקס סקכפע דס5 דייספ ספ 5יִג5 לעגודכז ,סיכוס תועוקנכ

 קיסעס ס"ק ןעיסכ סס כס5 5קלקכק ספ לע ללפס ל"ז ךוכס .סיופ3 קסני

 היסס ססינ5 יכ5 לט ןוגזעע סיעותי פועע ןודכ3 וקספ לסל '5 די: קספ ספ

 סלנ קייפפ 3ייכס ןוסקכע ו"כ "ו סו5 כול ק"סע סט ופכו ,סכקכ5 רוכב כ'נ

 ,סוכייפ סנכט כו5 'קס סלכו ,ס"תלכז עשוסי סייועכ לודגס ןולנס ל"לככ ססנ

 גפכו ססיככד קזקל ליז וכיככ ןולגס לכ ססילפלו ,ןתכס ססכנל 'קס סלנו

 לסופנו סוכיעכ סעס ןלפ .כ"כס ןכ כעכ לייכס קונעס יעתיס כסלכ, :ליסזב
 ,מ"כס ץלפ יכ .סכיקז לס רי35 לוסס כ"ז לפזוי כ"כס םעס סעד פס לכ
 םיפופפס סגו ,ולס תיכנס יקלס ןע לוכעל ללש סול 5לו ,סזע סקוכ ספיס
 . לש םשכעס לדונ ולכט לסלע ססל עיגעס סע סקלס וסקנ 55  סיפכנס

 יפלו לייכס ץרפ 'כ סכיקז "355 סנופכ תוסלס ןכלו ,לייכס ולופכס סיעופיס

 ו"כ "ו .סויכ .כופ דיכס ,ןסלט ליכודכ ךלול> תסלו תפל לכ קנס לוכנוכ וסכ
 סיוע 5ודנס כס "553 ליסעס עסוסי .ססלכ5 דולטס סלנג קיפל כ"כפ ןוסק
 .:ליסזכ ונפכו סיכיידס ופיפוס כ"פלו -- ."לקללק ק"ק ספ | ,ס"סלכז 3קעי

 וכסעכססנ סנו ותעכסקנ ןיככוכ .קייקד םעש ויטי 5לקשי כ'לס םיםיס סיס

 םקפמ סומע רכר3 קספפס5 סיספורטפסמ | וכככנ ע"סס ספר סכר כיד יב

 56 תלפסכע ןסכ עיגעס סע ל"כס םולופכס יתס קלקכ ךייסס סע לע ןייעכו

 ספד סקר יסכג כיל סיוע | ףולפס ס"ס סידנככ סיטכס יכנס | ל"ג ססיל
 ןתס לוס עטנ ס"ומ ףוללס סייסו ,םילקקיכ סדוסי ק"וע ףוכלס ןתס לוקס

 ס"כ '3 סו כופ םעפ יכנר לסו* וכנפכו ,וימ* ליסעס .ס"וע נלפומס ככס

 ססל35 ספכו | ,םונייוו לגלש כול סלנו ,קסלי 'קס סלכ ,קייפ5 3''כת ןופק

 קייוע דיינלס ןולנס 5ט קספס ףונע קפעוס קז דועעכ כ'נס לכו | ,"ןסכס

 בכס 5"סל3 קפל: כיעלס סלכ ,וימ* ל"כס סיכיירס סיפולסס לסו וימי ליפעס

 : כייע .ייפלקללק קיקו 5פע לפס ,לייטיכס ךונק ס"ומ

 ןולנס וכינכט ךיניע3 ספכס ןעעל  ,רקי ללוק ספ ךיכפ5 סז לכ יתקתעהו
 ןכו ,ן"סס לספ ר"טנ פלג ,ל:םעס דיעפ ועס תל ספק כ'ז

 סעמ יכספ סנקכט5 סזנו ,סס סקנפ3 סוקפ לכנ ןכ סנ סז ספכ לכזכ

 'פ תופכ סיטנל תועס ןיטיג כיט ולפסכ תוילגקע ןעכז '2 ןולגס קפתסנש

 ןודככ



 ו

 וכ ד
 יריב

 במי" יפוי תלילכ

 לעב ףירה עישוהי םיגהו בוט םוי 'פות לעב ל"נס ןמפיל מגה
 ול היה ינשהלו הפ תונברה תרשמ ול היה ןושארהו .,המלש יניגמ
 לע דהא ןמזב םהיתומכסהב כייג ואב םהינשו ,אתביתמ שיר תרשמ
 ;לינה ןילוח .תכסמ לע רזעילא קשמד רפס לעו ידייוי לע ךישה רפס

 םגו

 סיס סיכעופ םידו ספ כפכו ,ד"ו* 553 ו ד"ויכ כותככ 5 לסעס סש ןולכ
 ססלופעס ןולנס ספו ,ללועש תיכס קיפעס ןכו ד": 753 לטעס ספ גופכל
 קייס "< ןמיס .קקוסע םקנסכ לכזנט לקללק ק"קד דיכלס ל'ז לשעס סיוע

 סוכוסת3 סג לוס ןכו ,ר"" 953 לטעס סש לתיפ ,ע"פכ סנוסלככ ספדנס ס"ע

 קלס 3"וכ ס"וסכו ,תוסכעד | קייפכ סנזס תככככ ךפ | ,ז"ק ןע*שכ קרל על
 סינוסנס תועכסס3כ ססמל פכ5פס 'סכ ןכו | ,דיויכ ונתכ נייע ןעיס3 ז"עסל

 סילפסנ ךפ | ,ד"וי3 ועש וכפכ כנתעס ןפ סש לפסס ףוסנמ סנוטתנו ,סש
 ועוסק יםלודס יתודכי3 יפעעס ןכו ,דיו* 553 ועש ץיליכזעס יפיפכ סילחל

 תיל סוסש קוס לע ךיכפ5 סש דעוע יכנס | ,ל"גס ןולגס ןעזכ | וילע .וזעל

 ,ס'פ לט ספיס קל %וסס ףלו ולכוכס סע סקסלק יעינ3 רולס לעו לםעס
 סנעפו .,ד"ו* 053 לסעס ססכ ליז ןוטנס ססל לונס סיסש תלק עעסע ע"ע
 כ"ג פיל םידק סיק יננ סענס סמסככו ,'ג סופג: סיסכ םועסכ .ם"'ככ ןמקל

 ,"סי* קיס 8% ןפיסכו ו"קס גייכ ןע"כ דיו: ך"ס3 ןכו = ,ד"וי3 וקנס ספ

 תודול וכ גולק קפס לנדס ןיידעש ספוק ךכסו .סש תוילגלע. ז"לסע  ל"כע

 סלופו = ,ד"וי 553 וש ד"ויכ ליסעס סש 3פכנ סיס ס5 לייז ןכינכ לס ספס

 תולוכס ןניכיעו ספ וכיכפל סותפ םקנפסמ ילסל קפס סוס ןסכ ןי6 ןדידכ

 ע"6 ספסס סיכיד יקספ סעכ לע לייז לודגס וגינכ לש ותעיפסכו ודי 33

 לכנס ועלעע ןכוע לכדס ספענו ,דייויכ סלע לישעס יוכיכס סס3 סוקע 3
 קודקדכ לכס לוס ,ד"וי 555 לסמ לסעס ספ ל'ז וכיככ 556 םופדנ 53 סוקע
 ד"ץ ךיסכד סט וילכד ףוסכ תוילנכע ז"לסע | ןוטנס ש"עד עדו -- כח
 ק"תכסנכ = ,דיחי3 5" ליסעס ס"וע ןולנק סט .לכזנ "5 ןפיסנו גימ ןע'סכ

 ליסעס ס"וע ןולגס סש ליכס סיכעיכס יכס3 ללכ 6לעכ 5כ יכ ,ספורכ סנס

 יכפלו = 5" ןולגס וכלו וי35 יכפ5 לכד עילסס סש 3תכ ך"סקש קל | ,לייז
 יס רפויו ,ם'עיו ויקנדכ ועיכססו ועע וכפנו ופסכ ססו ,סילועס ילודנ לפס
 ,קיל .ק"ם זיכ ןפיסכ | דיחיכ ך"שס | ם'עע קז3 5יכסכ | םוילנכע ז"כסעמ וכ

 ןולגס ונכו ולוע תל כיכזס סטס 3"פ ןמיס ףוסכ ד"וי ףסכס תודוקנ ולפסנו
 : קזכ ידו ,ם"עי ןייפס כק6 ד"ויכ ,ויככ ליטעס סיוע לודנס

 ככד



 יפוי תלילכ

 רותב ינשהו ריבא רותב ןושארה ,הרוהה לע ךריב ערז '5 לע םגו
 ;חית תנשב אקארק הפ המלש יניגמ לעב ןואגה רטפנש ירהאו ,מ"ר

 ₪ .ושע ןכו ,ערונכ הפ מ"ר םג תויהל בוט םוי 'סות לעב לבקתנ
 ם'גה תא זא ולבק ץ"כ ילתפנ םייגה תריטפ רהאל יכ ,םש ןילבולב
 םירהו ריבאה ורבל אוה היהו ,ומוקמב ר"באל ןב םג ל"צז לישעה

 ותויהב  בהז ירוטה .לעב וניבר והארקי קָדצב ןכלו ,םש ןילבולב

 ,ןיסירת .ילעב ראש םע רהא דעוב ית .תנש םעזה תונשב ןילבולב
 ינואג .ת"ושבו ה"קס זינק רזעה ןבא זיט) ארתאר ארמ  םשב
 בא םג ליז לישעה יבר ןואגה וניבר היח וא יכ ,(ז ןמיס יארתב

 :םש ןילבולב

 ןואנה הלעמ לש הבישיב שקבהנש רהאל ק"פל ויטת תנשב יהִיְו
 שדוחב 'ו םויב) אקארק הפ בוט םוי 'סות .לעב ליז ם"לרהמ

 אקאהק ריעה תרע יגיהנמו ישאר זא ורטגו ונטנ ,(ק"פל רייית .לולא
 עקארקל אבל ןילבולמ ל"ז לישעה יבר ןואגה וניבר תא וארקו וחלשו
 םגְו תונברה אסב לע הפ תבשל ,ט"וי 'סות לעב םוקמ תואלמל

 ./הרידאהלו .הרוה לירגהל הראופמהו הלודרגה הבישיה תא הפ גיהנה
 ןומשל אביו .ןוצרבו הבהאב תאזה הרשמה תא וילע לכק ל"ז וניברו
 םוי רע לילגהו אקארק ק"ק הפ מירו ריבא היהו ,ונריעב דובב
 םינברהו והרע להק תא הפ להנ תערבו הנובתבו המכהבו ,ותדוקפ
 תוהכ ראש םע הנושארה תכ םהו הפר הבר אניד יב םינואנה
 :,ותלשממ תהת ודמע םלוב הפ ויהש םיישילשהו םיינשה םיניידה

 לעב ןואגה לצא רוע ושמש רשא הלא םגו ,(ד ותדוקפל םישח ויהו

 'פות /

 םקנפכ .סיכופככ כינ .ס5עכ ןכו ,ספ וככיע יכקז לכל לוס עוד* סז רבר (ד

 סדקמ ,יכ = ,(ספ כ"ז ליעכס לס תסנכס םיככ תעכ סכועס) ןסיס

 פפיס וילקסכ .סינט תולע .סזיפ סנו כ"ז "פלס סדוק 32 ןעז ךוע סתעדק

 סעטע 6טילו .ןיכופ .םוכידגד .םולכפ 'ר לכבו 9קפכק ספ ספיקס כלרסי די

 סילטוסו .סיטפוס סגו וכסקס ינועו סיפלכ ססל תוכנכ ולכוזס .וילסו .ךכעס
 פסק לכ רלוכ* ססיפ לעו ופני ססיפ לע לש5 ליעו רכיע לככ סתדע ברקע
 פקפלק ונכיעכו ,עירפנ יס .סרושמסו סכופכס סלות לם תדכ לכס ,סנוגק

 ,םועדכ .?סככו סע יתככ | ןיכופ םוכידמ לכ כס ןילופלעמ חל סמיס כפל

 ילעכ סטלסו ולסק רסע סענרפ | ,סינוט סשעס ,סישלכ סעבכל דימס וכנפכ

 סונוכסק



 נמ יפוי תלילכ

 לישעה מגה לצא םג כ'חא ושמש הפ רי"בא ותויהב ש"וי 'פוה

 יר םשב ארקנ היהש רמייט לכימ לאיחי ה"ומ ןואגה םהמו  ,ל"צז

 תלחתב הפ רטפנו ,םימה תכרב 'סו ןיטיג ררס לעב ספיזוי 'ר לכימ

 תנש 0

 םיפו םי6 לכע תוכננו ךיקלעסל לטומ סיס = ססילעו  ,לקקס תכועל תונונטס

 תוכגכו .גונקכ .סגו | ,ךכעס .ללולל עיגעס סעס ת5 לילגס ןמו ליעס ינשותעש

 כיעל. ץוסע סילנועס סירטכס סיקסע יניע .לכעו לכלמ יכימ לכמ כולק םכע

 כ"ג סיס .םדינו ,כככס תכוטכ לסקס תפוקל 53 ףסכסו ,לוכננל סידוסיס ומכל

 סילקנעו סיקדונו סיטסוס ,תוכיפי יפלרו סיכיידו סיכנק וכעכ סלסעסו זועס <

 ,ריעס .ירכככו יכודנע כ"ג סדעס ךופע ולסכ סנו ,סילפוסו סיקינמעו סינעסנ

 יספו ,"סיסוכנס סיסנגו סש3 סיפלקנ ויסו סקדל9 סילכנל ספופ וניע ל6

 תוימככ יס3 לכע | םוסנכסס לכ תוכגל זועו ףקוס לככ סעכש לע סלסעס

 סירדנע סנו  ,סלונס ידיסימ פעייק  ןלקו .םוקדלס לכעו ספד .םולנסס לכעו

 ,סייכעכ .סקד5 קלסל ולטכ סנו ,סקדלס ספוק 53 לכסו ,פוסנקו תונדנו

 תוכקנ סנו  ,סילוסס תיכ5 ססקלעס יס דע3 סיסקוללו סיפפולל סלשכ סנו

 ,סיינפ .ךכונ5 5סספד לסעק תונקנו ספד תויסככ יתכ לכ לינסכ סינולספ

 סיכיד יפ3ּ ססלש כ"ג וכעתכ ספ לסקו סינוטו סיסלכ יפ לעו -- ודועו דועו >>

 ככ קדנ טפסע סעס 5 וטפס ססו ,סייסילסו סיינש סייתסס ספ סיעונק

 יכיככ3 .סג :וליכס5 סד5 ןינו ותסל5 םיפ ןיכס םועינתו םונעטו .תוכיכ ילד

 ,פופפסופו םוכופכ יכיכעכו תולכחכו .סיפ3 פוקיכע] פוליכסו תוכיכפו םוכונזע

 יפ לע כ"נ  סיכגדס וקזספנו ועי'קפכו  ,ללקסיו ססע תדכ לכס דועו  דועו

 הלסעעס ןע סלשעסו זועס סיס סדינ לסל  סיסכלפו סדעס יסלכ תפוקמ

 כככס תנוטכ לכסו  ,ססילכד לע לנועס לכל ססק םוכעל סנו  םונכלו ףוכל

 סלסקס יסקנפנ לכס רפונמכ ,סלס לע  תדס  ךיעעסלו  ,סנופס סויקל

 זפס ,קיפל ס"עקס תכט דע ספ סז לנד ךטעכו ,סויס וכירי3 דוע סיס5עכס

 ועק לט5 ליעס ילסועו :פיטפס סיסככל לילגס ןמ ם3ק סע ספ ריעס ססענ

 יקסע לכ סמלעל וסקלו לסקס םפוקמ לכ ז5 יכע  ולטכ (סטלנעסס) 5

 רפסכ לכו פרשי | דוככ סלנג 15 יכעו  ,סדי םקס ףופכ לכס .תויס) סדעס

 לכנו סע לכ3 ןידע לע .סינסוי .םויסל וכנוסכ שס ,עונק רס6 ד"3 קר ספ

 .קזס .סויס דע .סיפכו .ססינכ יכ3 ססינש יופיכ3 ,וסעלל שי6 ןיכ טופסכ סעס

 ,ק'פ5 .סיולט םכסע ספד ןסיס םקכפע סלק ללוקס ןיעל ספ קיתעסל יפיסלו

 ,ספד .סיכיידס תותכ 'ג .יוכיע .ןודכע כ"ג 3סככ סע לש6 סללסו ז"ע ןפעיסמ

 סגו



 יפוי תלילכ

 תחא הבושת כ'ג ונממ ספדנו) ,הפ ק"חה סקנפב רכזנכ א"כת תנש

 לע  גישהל םש בישה רשא טיי ןמיס ףוסב יארתב ינואג ת"ושב
 לכימ לאיהי םשב עייא םהה םשו ,המלש יניגמ לעב ןואגה תבושה

 רמייט שש

 ,סש ל'ח | ,ועויכ סוי ככד םופעכ ססילע לפוע סיס רש סיכנדס ןע סנו
 : ז"ע  ןנניסב

 רטפכ סינייד םופכ ססלס ססודקס סדעס ךופע ולכוכי ,סיניידק יוכיע ןינעב

 סייתקפס סיניידס .סנסו ,סייפילסו סיינס סייפקפ וכייסד סדקנ סיס

 ינכעכ דנלע סויו :סוי לככ ןידכ וגסי סעס ,(תיפילט תכ סשכ סיפלקנ .ססו)

 דעו סיכוסז סכםסע דע סטוקפ סוטע טופסכ" סילוכיו  ,סינוט סיעיו תופנס

 ךניסו ססעו ,כוסז ככע לודנ י5ק סיכוקז ססמקע וכייסד סדקעכ סלכסו ,3

 לסל לכ | וכייסד | ל'נכ סלכס ונלסי ססינסו  ,סינודנ 'ג  סיכוסז סרסע דע

 "ענופסטכ לוכנ םנטס יניכע כינ קוספכ כיכס סיכיידס סיניופע סגו ינקו לודנ
 .קוספל סינוכ: סגו | .לינכ םינוסז סלסע דע סוט דספססו | ,סס'כפ3 עגומ
 ספיכל 65 לכ5 ןועע םכוענ םוכעכ לקוד ,ססינפ3כ סשענ לס5 סיכוזכז יכיכעב

 ולכו 5 ,ככרכ תולעכ סזיפ ולכיסכ סדי3 םכ םי סנ .סםסככס תיב קדנכ קל
 ,תספ ספ וליפל סיסנ יקסעכו ,רס5 רֶע יפ לעו ,ססיניע סופכ יפכ קוספכ

 סינסונס | סיכינענ .סנו ,ססינפכ עכופ עכופססכ לוכנ תנסס ןיכעכ טרפבו
 תולכ יפכ ודנככס 75 5ע סעוכסס ךופסל סילוכ סנ לו ,ספקסנ ןתיכ

 : ססיניע
 ושיכופ סיכוסז סלסעע לתוי לוס לוכנ תגסס סלו, :קייע ןעיס3 ספ רועו

 םדוסס ככפס ףכל  ילודג ככד שופ סלו ,םדוחס סכלפס טופסי זל
 וגוד* םיכופ סינוקז יכטע פוספ לוס סלו ,סינועו סיסלכס ללס סנ ופע

 תסיתפ 553 ול םדוקס ןוכ5 תחיתפ3 סכנק וכ תתכ ס5 ססיניע תופכ יפכ
 סלטמ וגילו ככוע עכפכסו םילופ סיכוסז יכסע תוספ לוס סלו ,םדוקס ןולל

 ודכעכ דעוע וכדועו סינ* ססלס טסש> סלו ,תוככלס וילע וזירכ* ז5 ,סתוס

 ןוכטע ונע לוטיו ותיכל ךלי ד"3 סילססו ופול ןיככסעע יזל ,סכסכ וכילו

 ססיפסכ ופופ וכניסוי ןיכססל סע וסיככ סלעי 55 סלו ,ןידס יפכ יוכ םי סל

 --:% ץק תכעט 395 ויכ ןעיסכ סלכסכ לכזכמ ועכו סכםיס סכקתס יפכ
 ונממ לוטיל ול  ,ותול כופת> סיכיוקע סס לסקס יסולסו :ט"ע ןעיפכ ספ דועו

 יטפכע ופ .טדופס ככלפע סכלע סוס יל סיניידס יוו5 יפ לע םונכסנ
 םכועכ ללכ סז3 וככעמי 53 רפי: סלכ וליפלו לסקס ינועע סנו לסקס

 סכקפס



 דמ יפוי תלילכ

 יסקנפב רכזנכ ,אקארק הפ ותהפשמ םש יוניב היה ןב יב .(רמויט

 ל'ז יכררמ ה"ומ = לודגה ברה ונב ןכ םג עיא םתח ןכו ,הפ להקה

 אקארק הפ םפרנה ןיטיג ררס רפס שארב השע רשא ותמדקה ףוסב

 ,ק"פל לית תנשב רזעה ןבא עיש לע קקוחמ תקלה 'פה םע דחיב

 ותמרקהבו .'ל"צז רמייט לכימ לאיהי היומ הונמה א"אלב יכררמ םואצו

 ל'צז לשעה 'ר וניבר ןואגהש האר אוהש כ"ג ונל דיעה רעה םש

 תביתכמ ןיטיג רדס רצקה רובה ךותמ ןיטיג רדיס הפ ד"בא ותויהב -

 אריפש היכרב ה"ומ ןואגהו  ,(שיעיו םימעפ המכ ל"ז ברה ויבא דו
 ןשרד

 ססיקספ ככ .ססכ דסוינס םקכפכ כותכ סיניוסנ לכס סיניידסו -- ,הכקפס

 סנ ,לודג יס סקתעסס ןעו  ,סנסכ  םילופ כוסז 'ל ןע לסש "ס* 6

 תונפטס כס5 סיע* ססכש ךות לתויס לכ) ץד קספס ת5 רוענל סיניוסע

 רוכילכ | סכ55 ריפת סיכנוז) "ס* תכו םכ לכ3 סירס 5550 סישמטסו

 :תיסינס םכ לס .סיכיירס ןע וכככד סכ דע = ; סכינעסלו סלכש

 בוקס .ססילע ,(סינס תכ סט סיפקקנס סייעלפלס ססו) סיינפס  םינוידהו

 סלמ דע םיכופ .סינוקז סקםעע וסעככ ₪5 ןיכ טופסל לטוע

 סישעמעו = 75 לכע | סילודנ 3 = סיכוקז סיסעס דע סלכסו םילופ סיבות

 ךסס דע ןופפ ינינפכ לכס וטפש  ססו וה לכמ .סילודג יג סלעעלו .סיכוהז

 עיניס וסכק* 55 ךל ,ססינפכ ססעי לס5 סילוזלוס לע וטפשי סנו למס

 םקנפ3 | ססיקספ כופכ5  סיניוחע .סנ | ,לינכ תסככס סיב  קדכל קל  סםיכל

 רככע .סו* לככ יד3 3שיל .סיכיוסע סג -- ,לודג 'פ סקתעסס ןעו סנסכ

 לספ סיעי יג ךופ ץיד קספ תוסעל סיניוסעו ,סינוט סיעיו םותנס ינלעב

 קספ פוסעכמ פייכע רכדס וכסמי 52 ססק רנד לוס .סלו ,ססיתונעט לעג

 סגו ,הסככס .םיכ קדככ רעפסלמ ולס ץיד לכ לע םכק3 סיני 'ס דע ןיד

 סיכיסמע ויס יכ סדוסס םנרפס יכפ5 רכבי יד לנכס 05 םוננרס תזלכסב

 זיככסכו ,םכקס ססע םוכגל כיוקע םדוסס .םככפסו ,ל'כס ןעזמ רסוי ןירס 6

 --:סנקתס לע לנוע סז ילס ,ןכ תוסעלע .טדוקס םנלפס ןלעי סלו וססילע

 ,(סנוסלכ פכ סטכ סיפקקנ .ססו) .סככ לניד י3 סיסוכנס סייטילטס םינוודהו

 '5 .סויּכ ונייסד | עוכס ככ סינעפ יג ןיד3 3סיל סיניוסע סנס

 סויכו '5 סויכ וכסי פ"כע 535 ,סעסס ךכול לופ ס5 ,יס סוינו '3 .סויכו

 ,סכועכס ןוענ .םועיכס לכ | סלענלו .םילופ סיבוסז סלע ןפ וכולי ססו יס

 ססע* לסל  סיכומזס לע וקספי סנ .קספס ןע תוליכס סוס ולש 8
 ססינפב



 יפוי תלילכ

 ןואגה דימלת היהש הרותה לע ךריב ערז רפס לעב הפר ןשרד
 "ךולה הפמ עסנ ויכת תנשב וימי ףוסבו ,תוקומע הלגמ לעב שינר
 םאב רטפנ יכ וצפה זוהמל אב אל לבא) ,השודקה ץראל עוסנו
 האבו ,וייכת לולא ט'י םויב אמרגוה תריב 0 ריעב ךררה

 והוריפסה םויב ובו ,קיפל זיכה אב תשרפ יב םויב אקארקל העומשה

 ה"ומ ריפהה ןואגהו ,(הפ ק"הה סקנפב רכזנכ 0 רמ רפסמ הפ
 חיאר הנוי- ר םשב ארקנ היהש ליז .לאיהי יבר רבחה ןב הנוי
 רטפנו בע ןמיס ףוסב טפשמ ןשוה בהז ירוטב אבומו שלאמכארק
 אריפש היכרב מ"גה וריבה םע ליז אוהו) ק"פל ט"כת טבש ריי הפ
 ןודנב .תודע .הייבג לע םימותה םהינש ואב לינה ךריב ערז לעב

 ילע ואבו ,רייוי ןמיסב יארהב ינואנ ת"ושב אקארקמ תחא הנ
 םותהה

 וגע

 ססיקספ לכ כופכלו דיגת ססעע תכםכ גיוס לפעד יכפוכע דקלו ,ססינפ
 -- ,ךלטניטכ סקתעסס סע קספ לכע סילודנ ינ ולס תוכיכסו ,ולט קקנפכ

 יםילס וכיפס | סיכיד ילעגנס ןע דקלכ תוכי'ס וכ םי סיכיידס ןע דקל סלו
 ברב סיעגוכ סניסס סיטללסו םדוקס םכלפסו | ,ןיד3 3םיכ וכ לוסל יסילסכ

 קסעס ת5 ךיטעסל .סיכיידסל כופלס סנקתס ןע תפז סנו ,ועוקע3 םילס וכע*

 = ךומ סניד קספ דינסל וכייסו  ,סייעלעלס סיכיידס 355 ליעל לכזנם סע יפכ
 : לימכ .לכסו ססיפונעט לענ לס5 סיני 'ג

 98 = ,ליעכ .רכזכס יפכ ןידכ וכסי 55 ל"כס סיניידת תופכ ססכסע דקל םאו

 ּביופע טדוקס ככלפסו ,טדוסס ככקפסכ ם5ז דינסכ ססכס םעטס כיוקנ

 וס 16 | ,םפז דיני לנו םעטס סילעי סלו  ,תוככרס ססילע וזילככיס דוקפל

 סנקפס לע רכוע לוס םדופס םככפס סנו  ,ותופ וליכעיו ,סנקתס לע רכוע
 וסיכלו3 ססכ סיניד ילענס וסקי סלכו --- ,ליעכ רכס יפכ ססעי לג ספ
 םוטעל סיניוסעו ,תע5 פעע ךופ קסעס ןודנ> תכסל סיכלונס סיניוסנ) יז
 פוס ספו  ,תונככס תזלכסו לעכסלט י5ס םנקכ סיעי סשלש ךות | לכדכ ןק

 נע םינס* םדוקס םכרפסו ,סיניידס ל56 יעל .ככזנכ ןעז סס5 םי סשק לכד

 ,סיררונס קספ יפ לע ןידכ כייקס ת5 וכל םדוקס םכקפס כיוסע סנ .סז
 ילסל לסקס יכעלכ סשלטמ דקל ול לסקס ינוטע ופ לסקס יסלכע דקלו
 סיעופימ קכ ,סטלוע וכ סקיל יפסכ וגיל ןיד לעכ סוסו ,םיכש ופ לכו תויסכ
 סטלועכ ךיל5 ןיד לעכסש דייכס וסלי סלו ,ססכוע דייכס וכפ* ססל תוכעכלו

 : הפד ןסיס סקנפמ יתקפעס כ"ע ,"ס5ל5 ךיפ סתפ סוסע וכ וכפי יזפ
 יסיללו



 המ יפוי תלילכ

 היהש טיוי 'סות לעב ןואגהו ,קיפל טייח זומת א"כ םויב םותחה
 ראש רוע םתלוזו ,(ש"עי הזב ותבושת םש .ךרע הפ דיבאה וא
 ירידאו םש ישנא םלוכ הפ להקה סקנפב םלוכ ורכזנש םיניידה ילודג
 םלוכל באה היה ליז וניברו וםלוכ ריכזהל םוקמה הפ ןיאו .יהרותה
 רבד לכ לע תוהוקפ ויניע ויהו ,זועו ףקות לכב המרב ותאישנ :גהנו
 ןהו ריעה ךותב ןה ,טרפבו ללכב הלהקה יקסעב ןטק רברדו לודג
 תבוטל תונקה ןקתלו ץרפב רומעלו רדג רורגל ,לילנה ץראב
 ,וקשוע רימ קושע ליצהל םירובגב ץימא בל כ"ג ול היהו (5 ,ללכה
 אלו 1-0 --

 655 רסל ליז וכינכמ '5 ןיד קספ כינ לקוקס ןיעכ ספ קיפעסל יִתיארו (ס
 כ"ז .וכיככו ,ופוזחפ3 סימעפ סזיס לקלקש '5 קכט םודופ ותסע

 ךוכס ינככ קסני ס"ןע כרס לס לסקס םקכפ3 לוסו ,ופולטכמ ופופ ריכעק

 עטכ רפכס רנד לע, | :ל"סזכ 3פכ ט"עק ןעיסכ סשו ,ספ 6תע (רפס ל"ז

 ודי תקפע ופניו ,תוכנלקס קסע3 סלוסכ ופלע גסנ 550 טעליכיק סעלכמ 3
 /וי5* 3לס | לס. ןץיד םינס ופופ וסכעו ,סיכקוסע סניפס סיככד סיעעפ סעכ

 לע םקכע סיסס ותסקכ כולל ךל ,תונלקס תיסעע ותול ץלינפע ויס סנו

 וסוליזקסו דקס לס טוס וינע ןכסע ,סעכס וככדמ כוש' יכ סיט3סו וטפנ"
 וופלולכ סנטו עספ לע 5עפס ףיסוס5 וכוקלקכ קזח סזס סויסכ סנסו ,ופימעכ
 רייכסעכ ר'3לו ע"כ לודנס ןולנס וכינלו וכילוע סלע ץולס וטפסע 85 ןכצו

 כוסיפד סכיפסנ ולסלו סונלקס תיסענ וליכעסו ,וילכ ליפעס עעוס* 0

 רע3 סירינפעו סיטקנמ ויס סיככ ןכו סיעלס יכ לשל קלו ך6  ,תיעלוע
 ןע יכענכ ססדנ סכע3 סיסי ספ כעכ3 סילטוע 'יסיס ויכנו ופש6 וז ופיכ

 וטקכו ,ו"לי דוד לנכ וכנו 'י55 .כפכ סירקיס ולכ ןככ ,סידי לתסכ םוכנקפ

 ססעע ףסוט תויסכ | ל"גס עטנ רפכ 5 ססליס ולי דיכלס ןולגס יכפ 08 <

 וכנסי 55 סנו ,ספלוז זיכטיסכ כס לוכנ* 52 פוסש ןפול3 םונלקס קסעצ

 יעד תועעס לנקיו ססעע זילטילכ כנסי ס6 יכ ,סלוענס םוכעלכ סוסכ ויכע"
 תויסל ליכס עטכ לנכ5 ל"כס פלפונס ןולגק ליפס ןככו ,רכעכס לםכס ריחע
 וכייחססו ,ולוכע ןכנק ככע דקל לכ סשעכ ליכס  וככו 360ו ,ססעע תופפוש

 ק5 לס לוכנכ זילטיל3 סיכסכ סיפסכ סכיפס ועו ףקות לכ3 סעלע 6
 סלכל| ,ועע וככ ו6 355 ססע דסל סיסיסכ ס5 יכ ,ודככ ל"ס עטנ רעכ

 כ'"'טכנו | ,ו"ס ןקופע וכיפס ככד וד* תספמ 055 יתלככ ופליכמ לע סינסיו
 גיפלסכ .רשכס לוקיכ רד ונייסד רוסיפ יכיכעכ וילע ךועסכ סיפטכ סניפש

 ול



 יפוי תלילכ

 כ"ג אצומ התא םש ותלודג םוקמב הז לכ םעו ,שיא םושל םינפ אשנ אלו
 חותפ היה ותיבו ,תופי םינפ רבסב םדא לכ תא לבק יכ ,ותונתונע
 םעונ ףוצמו ,םימותיל באו םילרל וועמ היהו  ,ותרזע שקבמ לבל
 וינפל .ךפש רשא קוצמו רצ שיא לכו ,םימוגע תושפנ םהנ והקל

 ;(הפ להקה סקנפ) ותרזעל שה היהו ורעצב ףתתשה . ,ותחיש
 : ץראמו :ותיבמ דדונ םעפ ןכ םג היה ליו וניבר יכ ערונ רבכו

 ליבשב | ,אניוו הכולמ ריעל ואוב רע הלוגב ךלהו ,ותדלומ
 קוצמבו רוצמב זא ויה רשא אטילו ןילופ תונירמבש לארשי ללב
 יירש לימח תרוזגמ תולהקה ןברוה ירחא םג לארשי יררוצ יייע דאמ
 יהש בָר גרהה רוע .םהילע ףסונו ,עודיכ ט"תו הית תונשב היהש
 ת"ושב ראובמב) קיפל זיטה .תוכסה גהב ןושארב ןילבול ק"קב כ"הא
 ,ריב ןמיסב .לאומש תנומא ת"ושב םגו ג'ק ןמיס שירב קרצ המצ
 םש .ןילבול ק"קב וסמהו ולזגו וגרה ש"מי םיקרה יב ראובמ םשו
 אניווב המהמתה וניברו ,(הז רחא הז םיפוצר םימי העבשמ רתוו
 ,םהרבא יקלא םע יבידנו יריבג לצא םש לרתשהל ריבכ ןמז םש
 רשא הלוגה תרע להקל םימחרו העושי הזיא םהירי לע חמצת יכ
 ,ןירהעמ ץרא ךרר רבע אניוול ותעיסנ ךררבו ,אטילבו אינלופב
 םרקל הירבכנו הנידמה ילודג לכ .ותארקל וררח ואוב .םוקמ לכבו
 ותרות רואמ תונהיל םיקקותשמ ויה םלוכו ,רובכבו הבהאב וינפ
 והמכהו | ב

 .ולנעש לש לע ו5 ,םוקסכ תוסכככ לע ופ :ספיכט סח לסכ סזס דיעסכ ול
 סיטיט ךס לע ןוכסמ וסינס סז לעו ,סיעכ יוכש סיסס למוכ סיני 'ג וילע

 כעכ תל ופינסו ןכימס לכפ רס5 לע ורכעס לכמי לכעס סלכט םיכופ סיכוסז

 םילוסיפס לכמ רסלכ | ופונעלכ לע וכעסש ופ ,ודכ> לםכ לוכפכ .כ"כס .עטכ

 ןפד םספ סגו ,הכיסמ .סומ יככ סקרלכ יס* ססלס ןוכסעסס וסנעי 15 ,כיכס
 ופכק לנס לכו ,ססלס תוכנ:קס םיפענ | לכס וככ תלו 350 ת5 ןכיכעסכ
 לכד סקע לופי לכ  םלועכס תוכייסתס | ףקות לככ ל"כס וכנו 350 .ססיכע
 וענע יכפנ עטכ כעכ ןכל ,ססעע ףסוס תויסכ עטכ לעכ לסוס סנסו ספל

 לכ ,סלוע לוסי: םונלקס תיסע תוכפלכע כנעוסס | ,דעוע ולוסיסכ ןיידע

 'ד סו סויס לועג ךיד קספ פכופנ ויל ליס 3כס ןולגס יפע ללי = לימס

 בסוכס סקסכק ספר סתע סרפס קסני ריענס סלכ ,ק"פכ ך'ס סחכנ גיי

 -- : "כ"נס וימי ד"3לס ןולגס תדוקפ3 ספוחסו

 עדו



 ו וו עב ב ב 0 ב יג \ 0 4 ב ב שב
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 ומ יפוי תלילכ

 תיוש לעב אנליוומ ןהכה םירפא ה"ומ לודגה ןואגה םגו ,ותמכחו
 הניהמ תכמ קיצמה תמהמ אנליוומ וחרבב רשא טירפא רעש
 ,ןודבאו ברח תכמ אטיל תנידמב זא היה רשא םיקרה .תמחלממ
 אוהו ,ברה יטילפ ראש םע ןירהעמ תנירמב אוה םג ול טלפמ אצמ
 םינש שש ךשמ לארשיב הרות ץיברהל םגו ך"בא ברל םש לבקתנ
 ,ל'ז וניבר תארקל אוה םג המש ,(םש המדקהב ראובמכ) תופוצר
 הגה לכלו רטוא לכלו ,אתיירואר אלופלפב םיעושעש םהל היהו
 איבה בושו ,וירבד תא אמצב התשו וול רמאי שודק ויפמ אצי רשא |

 האר) םיִנוש תומוקמב םירפא רעש ת"וש ורפסב ומשב םירבדה
 וא עפנ וניברו ,(ה"'ק ןמיסבו זיל ןמיסבו ו'ב ןמיסב םש אמנורל
 יתבר זא התיה רשא גרופשלקינ הלודגה ריעל ואוב רע ריעל ריעמ
 היומ ערונה ןואגה אוה םשארב םכלמו ,םירפוסו םיטכח האלמ םע
 .בר זא היה רשא ,קרצ המצ תיוש לעב לאמכארק לרנעמ  םהנמ
 זא ודעוותה רשא רורה ילודג ראש םע ליז אוהו ,הנידמהו ריעה
 והמשו רובכ םינפה אלמ ול ורזפו ותארקל ואצי םלוכ םש שיינב
 הלהאב םתא תבשל וניבר לאויו ,םיקלא ינפ תוארכ וינפ תוארל
 אוהה ןמזה ךשמבו ,ךררה תררטמ םש הונל תועובש הזיא הרות לש
 תועצקמ לכבו  תודגאבו תוכלהב .םהינפל שררו טקש אלו הנ אל
 םהיתולאש וינפל עיצהל וחתפל םימיכשמ ויה ריעה ילודנו ,הרוהה

 לעב םחנמ וניבר םגו ,םבבלכ םהל בישה ל"ז אוָקו ,םהיתוקיפסו
 אל ביג ,ןירהעמ תנידמ לכבו םש ארתאר ארמ היהש קרצ חַמַצ
 ותלאש םדוקמ עיצהש רע םהה םימיב הארוה םוש תורוהל הצרה
 לטב ואו ,הבחרה ותער תמכסה ונממ שקיבו ,ל'ז ןואנה וניבר ינפל
 קרצ המצ תיוש ורפסב הארת ןכ .ל"ז וניבר תעד דגנ ותעד אוה
 תעב תבש לילבר וינפל האבש הלאשה ןודנב ,(םש זיק .ןמיסב)
 רהאל רבכ תכיתהב הבוחהה טהמ ואצמ תבש תרועס םילכוא ויהש
 רבכהו ןמושהו רשבה רכמנ היה המהבה התואמו ,והולשבו והואלצש
 תעינמו הבורמ רספה היהו םדא ינב המכל םָהִמ תוכיתח הברה
 לופלפב םש ותבושתב קרצ חמצ לעב ךיראה ז"עו ,הבש גנו"
 ותבושת םייפש ירחאו ,ריתהל הלעה וירבד ףוסבו ,בר בהרמב
 יתייחו הכלה רברל ימַצע עוקתל יתיצר אל הנהו, :ל"הזב םש בתכ

 לשעה ה"ומ ושודקו .לארשי רוא לודגה ברה םע הזב ןתונו אשונ |
 ןילבול



 יפוי תלילכ

 ותער דגנ הכומנה יתעד יתלטבו  ריתהל ובל ואלמ אלו ןילבול
 ונל קיפסמ היה אל ןמזה יכ אוה תמאהו ,רופאל יתירוהו המרה
 תבש לילב עריא השעמה יכ וםיקסופה ירפס ךותמ קדקדלו ןייעל
 ךרד הזב םינתונו םיאשונ ונייה הלפתה םדוק תבשה םויב ותרהמלו
 ריתהל שי אנירל יכ רפסב קוקהל יתרמא ןכ לע וארבסו לופלפ
 תבש רובכו הבורמ רפפהב כישכמו יתאבהש תויארהו םימעטה ןמ
 וינפל אבש הלאשב ה"ק ןמיסב םש רועו .ל"כע *ןריד ןורנב ומכ
 :"יהו ,איסור ץראב בובל לילגב תולהקהמ תהאב רר היהש רהאב*
 ריעל אבו ןוממ המהמ םשמ הרבו ,השמ ןב עישוהי ומשב ארקנ
 םהרבא ומצע תא ארקו ומש ּא הנישו השא אשנ םשו םדרטשמא
 ומוקמ לא בשו רזהו םשמ הרב ךכ 0% ,(ןהכ ונניא אוהו) ןהכ
 ןירהעמ תנירמל אב ןילופ תונירמבש המהלמה שער תמחמו ,ןושארה
 םישנא םש ואצמנו ,השמ ןב עישוהי 0 םשב לכ יפב ארקנו
 םהרבא םש ארקנ היהו םררטשמאב היה אוהש הזמ םיערוי ויהש
 ואבו ,םררטשמאב אשנש ותשאל טג הולשל הצור אוה תעבו ,ןהכ
 לפלפל קרצ המצ לעב ךיראה ז"עו ,טגב בותכל שי ךיאה הלאשב
 ארקש ןויכד רמול ותעד לע הלעש בתכ וירבד ףוסבו ,םש ותבושתב
 שי ןהכ ונניא אוהו הז םשב קזהתאו ןהכ םיה תנירמב ומצע תא
 ,היל תיאד אכינהו םוש ,לכו עישוהי ירקתמר םהרבא אנא בותכל
 לישעה ה"ומ ןואגה ושודקו לארשי רוא לודגה ברה תמכסה לבא
 ויהי אלו (4זוכל ןיא 7 תיאד אכינהו םוש לכו וליפאש איה
 ומובסה ןכו ,השמ ןב עישוהי ירקתמר םהרבא אנא אלא ןיבתוכ
 ביוט 'ב םויב תאזה תעב הפ המה רשא רודה ילודג ראש ןכ םג הזל
 ףותמו ,םש ותבושתב קרצ המצ לעב ליכע ,ייקיפל ז"טת םהנמ
 לש ותוריפהו .ותקרצ לדוג כינ וניאר הלאה תובושתה יתש ךשמה"

 ילודנ לכו ,הלוגה ינב לכ . ןבר היהש ףאר ,ל'ז לודגה וניבר
 םיעגונה םירברב :ו'כעו ,ות םשמל םירס ויהו ול םיכירצ ויה רודה
 םיקסופה ןיב עירכהלו 0 ושפנב זוע ביהרה אל השעמלו הבלהל

 יכ" ,רתומ היה אנירמש ףא לקהל השעמ תושעל ובל ואלמ אלו
 לע ךומסל הצר אלו ,הארוה יארימ דימת היה ותונתונע לדונמ
 לע ספות היה קר םיליקמה ירברכ הטונ תערו הרות תער ותעד
 ןואנה ויבאמ הלבקב כ'ג ול היה םימעפלו ,םירימהמה תערכ בורה

 לז



 זמ יפוי תלילכ

 תייושב אמנודל 'יע ,רתומ היה ס"שהר אנידמש רבדב ףא רוסאל ליז
 לעב וניבר ימיב אקארקב עריאש השעמב ז"י ןמיסב יארתב ינואג
 בוהת םצע ואצמ הליכא תעשב תוכוסה גחב 'ב לילבד ,ליז חבה
 היהו  ,םינפ רצל בקנה רכינ היה אלו ,ץוח רצל ןבקרוקה רשבב
 שיר הבושתב ה"בה לעב וניבר םש בהכו ,אקיפס קפס כ"ג םש
 הרוהי הירא הייומ ןואגה ורכנ םש בתכ ז"עו ,ריתהל רצ הז ןידב
 אוהש ,םש ויתוהגהב ,קסירב קייקבו אקארק ק"קב ר"בא היהש 'ביל
 ,הזב רוסאל םימעפ המכ קספש .,לישעה :ה"ומ ןואגה וברל האר
 לע רבר רמעה ןנירמא .םוקמ לכבר ס"שה ןמ .היכוהל שיד ףאו
 ל'ז ןיאנה ויבאמ לבק ךכ .מימ ,אתועירה םש אב כ"האו ותקזה

 : ש"עוו ב"ע .,רוסאל
 ,םירימחמה תערכ וניבר ספת שרח רוסיאב םגש כ'ג ןנאצמו

 לכקי אלש פיכע רהזנ 'יהיש וירהא ונבל ןכ םג הוצשו
 אצמת הז לכו) ,לושכמ הזיא יריל אבי אלש ירכ שדח קפס רופיא
 'א ןמיס ,שרח ינירב ,םירועישה לע היזרה .ישוריה רפסב שרופמ

 התיעצמאב ההופנ הצמ ןינעב םג םירימתמה תערכ ספת ןכו ('ז ףיעס |

 הספ 'ה ה"וא ע"שב ראובמכ אתוובר וב וקלהנש אהספד ימויב
 ילודג ירפס ראשבו ,םש םהרבא ןגמבו זיטב  איסת ןמיס .ףוסב
 ןמיס הבושתב בקעי תיב לעב ןואגה ונל איבה הנהו ,םינורחאה
 ליז לישעה ה"ומ ןואגהל קהבומ רימלת היהש רחא לורג תודע חיפ
 האב רשאכ יכ הארו ליז וניבר .תיבב ליגר היה אוהש וינפל דיעהש
 הארוה תורוהל ותיב ינבל הוצ זא החופנ הצמ ןינעב הלאש וינפל
 ,שייעיו רוסאל ורוי זא םהירבע ינשמ תיארנ החופנהש וארי םאד ,וז
 :םש איסת ןמיס ףוסב בקעי קהב כ'ג אבומו :

 אפוריצב כיג אבל םלועמ הצר אלו ומצע לע רימהמ היה ןכ ןמפו
 תרבועמ ינינעב םיריתמה םינברה םע תונמהלו  ןנברד

 ריעה רעה רשאכ ,רתיה יררצ המב הב היהש ףא וריבח .תקנימו
 ק"רבאה יבצ עזגמ השמ ה"ומ ןואגה ברה ורימלתו ותב ןב וילע
 כ'ג ומע הולנו וירוענמ ליז וניבר יכרב לע לדגתנ רשא  אנררוה

 ונרועב אוהו ,אניוו מ"על ותעיסנ ךרדב םגו ךלה רשא םוקמ לסב

 אבוט םיכהו קיני היה רבכ ויתובא תיבב גונעו ךר וימולע ימיב

 הצר אלש אניווב ומע ותויהב ליינה ןואגה וניקז לצא וז השעמ הארו
 םיכסהל



 יפוי תלילכ

 השמ לש ושמש ההרז רשאכ כיהאו ,הזב םיריתמה םע םיכסהל
 ואנררוה קיקב ם"רלו ר"באל לבקתנו ,הרובחבש ירא אוה םג השענו
 .יארימ אוה םג היהו ליז ןואנה וניקז תובקעב אוה .םג ךלה זא
 ראובמכ ,וריבח תקנימ ינינעב ןיריתמה םע תונמהל הצר אלו הארוה
 רשא ותבושתב ריוי עיש לע השמל הראפת ורפס ףוסב הז לכ
 רוע ראוביו ,קסניפ ק"קר ר"באה השמ ה"ומ ןואגהל םש בישה

 ּ = :האלהל
 רומגלו ,וצפה זוהמל אניוו טיעל וניבר עסנ גרופשלקינ ריעמ הנהו

 םיללמואה םירוהיה לע בשה רשא הבוטה ותבשהמ תא םש
 תונודמב לכ רסוהבו םוריעב וראשנ רשא בער יחופנו ברה יטילפ
 םירובנ ריע זא התיה אניוו ריעהו ,ערונכ הבול תריזג רהא ןילופ
 הבלמ .יכ ;תובירנבו רשועב המכהבו הרותב םילודג םימכח האלמ
 ' תעב םש ואצמנ הכותב ולדג רשאו הב ודלונ רשא הימכחו הינואג
 תומוקממ םג םינואגו םימכה הברהמ לודג ץובוק ןכ םג איהה
 ןילופ תונירמב זא תכפהתמה כרה טהלמ חמש 4% רשא םירהא
 'םג םללכמו ,םש אניוו הכולמ ריעב החונמ םוקמ זא ואצמו ,אטילו

 :ריעה ילודג רשא ,הנויד ןויקיק לעב םימואת הנוי ה"ומ לודגה ןואגה

 המדקהב ראובמב) ,הדובעה לעו הרותה לע םש תבשל ודיב וקיזהה
 ונובר תארקל והמש הרותה ירידאו תפומ ישנא הלא לכו .(םש
 השקה רבר לכו ,הראפתב ותוא םירטוע ויהו והריעה ואוב ידמ ל'ז
 ליז וניברו ,ונירו וטפשמ וילע ץורהל. ,ונואנ תרדה ינפל זא ואיבה
 בישה ותאיקבו ותפירה םצועבו ,םתרבהב חמש םתטועל אוה םג
 ררונתה רשא ןמזהו .ותקושתו וצפח תואלמל ,ותבושת יד דהא לכל
 הוש הבורק הרעשה פיע יניעב הארנ אניוו הכולמ ריעב וניבר
 לעב ןואנה ןכ םנ ךרע איהה תעברד ,ק"פל ח*יתו ז"ית תונשב היה
 רשא תהא הנוגעד אתוירשב הבהרהו הלודגה ותבושה קרצ המצ
 ויק ןמיסב םש ורפסב איהו ,קיפל זית תנשב הילע תודע הבגוה
 םלוע .ינואגו רברב ליההמה יהי אוהש, םש הנתה ותבושת שארכּו
 ותבושת ףוסבו ,כ"ע "רומגל םהילע אניוו ק"קבש םינברה ילודג
 יאשמ לכש ירבר התפב יהמרקה רבכו, : ל"הזב ןכ םג םייס םש
 השעמל אל לבא הכלהל ןתמו אשמ ךרד אלא וניא הז קספב ינהטו
 ולודנ הדיד .רהיה לע ומיכסיש אל םא  ,יריד רתיה לע ךומסל

 םינברה
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 ומיכסיש ןה ,אניוו ק"קב תאזה תעב המה רשא םלוע ינואג םינברה

 ינהש םאב רמוא ינא אלמ הפבו ,םירחא םימעטמ ןהו יריד םעטמ

 אלו םדגנל םילטב ירבד ירה  ,הריתהל ומיכסי אל םיאלפומ ןנבר

 ל"כע "םירחא םינבר תמבסהב וליפא יריר רתיה לע ללכ וכמסי

 ןווכ םלוע ינואג הזיא לע הכ רע עדונ אלו וםש קרצ המצ לעב

 ,םש אניוב איהה תעב םיאצמנ ויהש םש הבושתב ץיצה לעב

 אתוירשב ךומסל אלש לופכ יאנת הנתהו םילאושה לע רזג רשאו

 םינברה ראש לש רתיה לע אלו הידיד רתיה לע אל םש הנונער

 אניוו קיקב זא םיאצמנ ויהש םינואגה לע םא יכ ,םירהא תומוקממ

 ןיא העכו ,הבהרה םתער דגנ ותער לטבמ היה אוה רשא דבלב

 ה"ומ לודגח וניבר םימסרופמה םינואגה לע התיה ותנובש ילצא קפס = =

 הנויד ןויקיק לעב םימואת הנוי היומ לודגה ןואנהו  ,ליצז לישעה =

 ליטפעש ה"ומ לבוקמה ןואגה ארתאר ארמ רבלמ ,םש םהמע םיולנחו

 ר'באל איהה תעב לבקתנו ,ןנזופ ק"קד ר"בא היהש ליז ץיורוה ליגס

 שובייפ ה"ומ םש דיבאה ןואגה םוקמ תואלמל  ,אניוו ק"קב מ"רלו =

 ראובמב יק'פל ויטת תנשב רוע השודקה ץראל אניוומ עסנש ליז |

 ריע ךרר ורבעב רשא ז"ס ןמיסבו ג'ס ןמיפב םירפא רעש ת"ושב |

 ,קיפל ויטת ןויס שרוהב ריעה ינב תבוטל .תונקת םש ןקית ןבוא =

 /הבזה תכרב לעב ליז רבינדייאק שירהמ ןואגה לע םג ןווכ ילואו)

 ןילבולמ .והרבב יב ונעריש יפל ,איהה תעב םש היה אוה םנש | 34

 ץראב ול טלפמ אצמ ,זיטת תנשב םש היהש בר גרהה ירהא =

 התיהש אניוו ריעל ביבס תחא ריעב םש ד"באל לבקתנו ךיירטסע =

 ותמכסהב ראובמכ ירחא םשב הנוכמ איה תעכו זול םשב זא תארקנ =

 לע לאומש תברב 'סל ונב תמדקהבו רועה ןבא לע יבצ תלחנ 'םל

 וירהי םיאצמנ ויהש םינברה ילודגו םלוע ינואג םה ןהש ,(הרותה =

 הבגוהש לינה הנוגעה ןודנב וינפל הלאשה האבש תעב םש אניווב =

 :םש הבושתה שארב ראובמה יפכ ז"ית תנשב הילע תוחע

 ותבש ימי ךשמבו ,םיבר םימי םש אניווב וניבר בשי הארנה יפ21 =

 וילא ונפ רשא לארשי ילודגל םשמ ויתובושת כ'ג ץירה םש = =

 תרובע לעב יזנכשא ןושרג ה"ומ ערונה ןואגהל טרפבו ,םהיתולאשב |

 םויה רע םיאצמנ םלוכו (קרצ המצ לעב ןואגה ןתח) ינושרגה |

 ןילבולמ ם"רהמ וניברמ "וש תצק ללוכה רחא ץבוקב םיבותכב :

 ןואגהמו :



 ו - ו

 יפוי תלילכ

 וניברמ ת"וש תצק ןכ םג ואב ופוסבו ,ןמינב תאשמ לעב ןואגהמו
 םירפסה דקע תיבב תעכ אוה הזה ץבוקהו) ליצו לישעה יבר לודגה
 וירהמ .םכהה ברה ריב ונממ הקתעה כ"ג אצמנו רראפסקאב רשא
 בישה רשא ויתובושהמ תחאבו ,(ןרנולב תעכ בשויה ו"רנ קרצ ןהב
 אניטו :ל"הזב וירבד שארב בהכ ינושרגה תדובע לעב ןואגהל םשמ
 ללוכה ברה ירירי והינ אוה ,אפילש אברה ,אפירה אלפלפ ,אפיקה
 "ננה .,ויצי ןושרג ה"ומכ דייבאו מר היפ ייינ ,לולכ המכח ינימ 'לכב
 | םרפבו .,ירחא הקלד יכ יב תאצמ המ  .םולש יתירב תא ול ןהונ
 השא רמר .ותונתונע בורל ךא ,הלוגב בשוי ינא רשא תאזה תעב
 ףופאהל יל היה דועו, םייס םש ותהבושת ףוסבו | ,'וכו "יב ריצפה
 תיוכ ןנאשו טקש ותלעמ חוני הזבו ,ךיראהל יכררמ ןיאש אלא הזב
 היומ .ןואגה א"אלב לישעה עישוי הלוגב בשויו רורטה ר"כ ,ןנער
 וא היה ל"נה ןושרג 'ר ןואגהו) .כ"ע ,יאניו הפ ה"הללז בקעי
 !כ תמרקהב ראובמכ ץיטסורפ ק"קב ר"בא בר ןיירע ז"ית תנשב
 ומרכז רבכ הנהו .(אקארקמ רענכוב םייח ה"ומ ברהל שרה רוא
 תקנמו .תרבועמ ריתהל םלועמ הנמנ .היה אל ליז וניברש ליעל
 אלו .ודיל .אב השעמו ;ריתהל םיררצ הטכ הב היהש ףא וריבה
 , הז השעמר הפ * ריכזהל יננהו -- ,ןנברד אפוריצב ףא אבל הצר

 וחכנ ונל רפיס רשא יפכ הזו ,סש אניוו קיקב ןכ םג וניברל עריא
 םש "ורפס ףוסב השמל .תראפה לעב ,אנררוהמ ם"רהמ ןואגה
 יכש קסניפ ק'קר ר'באה םירהמ .ןואנהל .הזב בישה רשא ותבושתב
 השעמ עריא אניווב יתויהב ינרוכזו, :ל'הזב םש ותבושת ףוסב
 , איה םגו ,םהינב וקינה אל התחפשמ לכש הרלי תהא הנמלאב  הזכ
 המ ריכזהש תונול תרקפומ ששה היה םגו ,קינהל הליחתה אל
 ינקו ירומ .ךא ,לקהל .הזב - תובושת ובתכ האיציניוו ימכה לכו ,ץנימ
 םעפ, ותואב היהש ליצז לישעה היומ הלוגה ינב לכ לש ןבר ןואגה
 םהינש  ,(הנויר ןויקיק לעב אוה) ,הנוי ה"ומ ןואגה םע םש אניווב
 "< אוה - המוצע הנכס יכ םרטאב /הריתהל םהטע תונמהל וצר אל

 מ .לורגה ברהש .השעמ יתיאר ןכו ,וז הריזגב לקהל הרומהל
 ,םורומע -יוו לעב ץיורוה ל"גס ליטפעש הייומ ןואנה אוה) ליטפעש
 ,הנשה התואב המו הריתה .ל"ז אוהש (םש אניוו ק"קב ר"בא היהש

 לעו
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 ליכע יהשעי ויניעב בוטה ה'תכעז \ ינא הארוה יארימ | ןכ לעו

 :(0  ,םש השמל תראפה לעב

 הנהו

 סט ותנוססכ סשעכ תכפפמ :ע3 3כס 3סכס סע כרס לקיעכ יכ עדו (ו

 וכיפ5 םדוס ד"כ ךופ לםכסכ ורנס םקנע ליתפס 3רס5 סנכמ סיס

 קסעע סלכ לוסס סשס וככ דיעס דעס סגו ,סיכנפנו סיקלו5 סיעעט יפ לע

 וככס תקנע ליפס ל"ז לוסש סכיוו קידכ6ס ןיולוס ל"נכ כיטפעס 'ל ןופגסכ

 םורעכ דלפ סנענע ינכ סנס ,סכסס סתוק3 תעו סם לכיווכ "קס ססעעכ

 יכ | ,קידל ופופ לס ויפע וככס סירכד ופני סכס לעוכ יכיע3 3וקקש דע
 סיסס -ק6 כודנ לש ויככד יפ כע תססכוע תודע ןלכ םיש ספר* 'ןייעעס

 ןוסנס סנש ,ךפסכ כוס וגכ דיעס דעס ליז לוסו ,לוסת לודס לכולנע דס6 כ"ג

 עם 5כיווכ סיסס קפעע3 כיפסכ וסעד סעיכסס סכו ודי ךסמ כ"ז ליטפעש "כ

 קכויד ןויקיק לעכו כ'ז כיטעס ק"וע וכינכ סינולגס סנ 15 ונעיכספ 650 ועכ
 וניכפכ םלכופע 63 סז לכדו ,פיסס םעכ סש סכיווכ סיפלמכ ויסס סינוסנ ל0פו

 לודנס ןופנסס ילע יכדיעעו , :ליסזכ סש 3תכס ס"ס ןנ*ס3 "35 'סכמ תיוסכ

 לכיוו כיעכס ונכ  רפיס ליז סיכפל כעס לענ | סנוסכנס דיססס לכקז  ללוע

6 1 

 לודנס ןולנס ויס ספו ופלמג סס ,ללועס תכועל לפסכ ככועס קטסעמ 2

 כפשו | סנויד ןויקיק לעכ ןולנסו = 2" כיסעס ס"וע יכפוסע כלכסי לש .ןנל

 םי6סל וכ וכמ5 סוקע לכפ ,לוסכ ןודככ ריפס5 רלכ 05 ססש 6% יו
 וכידי ךכ וליסיס | .סיננכ 65מ5 ספש | ,סיסס סכנ5לס ס5 5םיכ סלוכ סיסש

 תעג ספ לגיווכ די35 סיסס כ"ז[ ליטפעס ס"וע ןולגס לו ,סנמע םוקלומש
 ךסע .סוקפ .לכע | כיתסכ ותעד סעיכסס 5 כ'ז לוס סנסס יכ סע | ,יסס
 ויפ לכס 46  סיליקעס סיכנכס תעד לע ךועס> לוסס םיקס5 קינסו ודי
 ס5 יכ | סיכיסעס ויס 55 סנו ופוקוסלו ןודכ סם לכיוו כיע3 ללכ  סינועע

 ליז ןולנת דיעסס יכס ,סס סכוספכ ל"קס לעכ ל"כע ייסקוסכ ץכלעו סינש

 ןכתי 5כד סניעעו ,סש לרכועכ וקינס םקכע ללכ כיתס לכ כ"ז ל"טפעס לש

 סוכולגק יכנסו 8לכ ריפס לכס ןויכ ליתסס קכנסס סתולכ תעס עול 3ופ

 סינוסרופנו סיעודי סס ,סט ופכוטסכ 5"קכ לכזט סט לכיווד פדנועכ .סיריפנוס
 ר":5 :5 סיסש קנזס תכרב לעב ליז רביכרייפק ם"לסע ןולנק סיס ןוטסרס

 קימנפס תעסע ןיכופ םונידענ .סכנמ רקפ5 ךיילטסע פכירכ יפעפ- 3

 כלועט פנועל פ"ופ ולפסכ תספדנ סז3 ותכוטפו ,עודיכ תוכסקס תליזגכ

 קפיניכיוו ק"קכ ד"36 סיסס וטסלוכ סחעשס ק"וע ןולנס סיס יגםסו .'3 ןע'םכ

 תוגידעכ / ב"ח יפוי תלילכ



 יפוי תלילכ

 רשא םינשה וא םימיה וכרא המכ רוריבב ונל עדונ אל ּהנחו
 המ קירצ םגו ,םש אניווב ל'צז לישעה ה"ומ וניבר ררוגתה

 םלואו ,ללכה תבוטל עגונש המב םש ותבש יטי לכ ךשמב לעפ
 ונאצמ רבכ קיפל כ'ת תנשב ץיקה ןמז עצמאב פ"כע 'יהיש ךיא
 אסכ לע בשוי היהו ,אקארקל אניוומ בשו רזהש ליז ויבר תא
 לע וא אבש ,הפ להקה םקנפב ראובמכ ןנאשו טקש הפ ורובכ
 רשא יפכ ,הפד הבר אניד יבמ אציש רהא ןיד קספ םייקל םותחה

 -- :וניתורעהב הזה רמאמב ונקתעה
 יפמ | ,לייז - לש ושפנ תנוכתמ כיג רברל בושנ בוש התעו

 וניתובאמ הפ "נידיב תרוסמה יפכו םירפס יפמו םירפוס
 המואמ הנהנ היה אל ורועמ ליז ןואגה וניבר הנה ,שיא יפמ שיא
 חנ אלו ,הרהטבו השודקב ומצע תא גהונ היהו ,הרוה לש הרתכמ
 ויתוכולה לכו ,םימיכ תוליל םשו ,היסריגב רורט היה דיטת קר ,טקש אלו
 לע ריבעמ היה םגו ,הרותה יבררב תבל ענצהו ,הריתי הונעב לכה היה
 'םשב םתוא ארק אל םלועמו וירימלת רובכב םג רהזנ ייהו ,ויתודמ
 אל ףסכ סגו ,המורטה רובכ לכל זב היה אוה ,וידירי םשב קר וידימלת
 בשחנ 5 יז ו

 :'ד ןע'סכ כסומס תכוע5 ס"ןסכ סש םספדכ ותכנופת סגו ,5ילטיס תוכידעכ

 ולנמ םקכמ ריתס כ" 6וקס פי'ע6 לניכדייפק ם"כסע ןולגקס עודי הנהו

 תע 65 סוקמ לכע וסש 3פכס סיעעטס יפ לע ספ  לניווד לדכועכ
 קייקנ וירכו ר'כס5 כיס לכקפנו ,סככס .סיכסו סיני ךיקלס קל סנס ססוכ

 ך6 = ,עודיכ ק"פכ "ממ תנסכ רטפכו לקפכק ק"קנו | ,פ"רפפ קיקנו  ,לדרויפ
 לטסנ סכש קזילכ קעכ דוע וככ עדוכ 55 וליז ועללוכ ספתש יק ןולנסנו

 ליז ליטפעט ס"'וע ןולנקל עגונס סעכ פ"כע ייסיש ךיפ סלולו .ונלועכ ךלס
 סעד כעומ לרספסד יתנטיתכ כוסו ,קז םל קז סיטיחכעס סידע '3 ןפכ םי ילק

 " קנטס סתוק3 םעשט ל" לטפעס 'כ ןולנס >ע ססעכ תכלפס לע דיעסס

 . וכפ קלק כשל תכס5 5דכוע כע סזכ ןווכ יכול ,וכנמ תקנע סכ  ריתסש
 ועלועכ  ךכסו כטפכ סנטס סתולנר ,קיפל כ"ת תכסכ כ"ס5 5'ז :יטפעס
 ללונפס לשל םעכ ליג לגיווד לדכועכ לכו ,(ק'פ5 כיס ןסיכ ק"כ "ו סוינ)

 ז"יס םכטכ תפוז ספיס וכתקעטס יפכ רכש5 ,גימז ליסעס 'כ וכינכ ןולגס סש

 :סש וכוסכ תועפסעכ קז ןיפט פ"על כםילו קוסדכ םי ןכ ;סיכפכ םיעכ ק'פמ

 תלזכו



 נ יפוי תלילכ

 קר היה .םויה לכ ובל .תובשחמ לכו ,6- המואמל ויניעב :בשחנ
 המ .בקעי תיבל  ריגהלו ,לארשי תוצופת לכב הרותה ןרק םמורל

 תוכלהב  םיאלפנ םישורח .רימת םוי לכב שדחמ היהו ,לא לעפ
 תודגאבו

 ק'הכסס .כייז ןסכד ךקיכ סיוע ג"סלס וילע רפיסס סמע כיינ וכיפכ .תאזכו

 ןכ .פוסו) | םוכככ 'םע לע יסימס ךרו3 .ערז ורפסכ | ,כוטנינילק

 קייק ספ סניירו ןססד כ"ז לריפס ךכיכ סיכרכ ס"וע לכוקמס ןולגס לש וחכ

 סליכנס יפע עעס לםל ת65 (סלופס כע יכסו ןוסלכ ךכיכ ערז 5ע3 9קסרק

 ףד סס ולפסכ וכוס קח ל" כיסעס ע"נס וכיכל תשפ סכיד םכע .תיככרס

 סיקס |, כיטעס .ס"ומ ןולגס יעיכ ספענ רש5 ססעע סלפססו : סייע ומ

 דומעכ .סיקסכענ סיטכ5 ינש סעפ ופנש | ,לימגסו לקפלק ק"קד פ"כו ד"

 55 סנסת טכתכס לכו ,סיפלל סעכו סעכ לע סתיס סעיבתסו ,ויכפכ ןידכ

 ןפלסס לע וכ ינסו סיסרס סיעודפ סלע סכתע ועע סינסו 5' ןופנס

 יכודפכ וז סנסע ןפוכ יכל ןיל וכ לעלו | ,וקדפ ןיעיל דועעל וכעע .םקכו

 סקכ כ"ז ןולנסו | ,גייסס סל כייסלו יפכזק םס תוכזל סל יכ  ,דסוט תלוחכ

 ךלסו ,טפסמכ רסע לכס לסלכ ,תונוטס לכ ךל ססעל ול לעלו ףסכס וכעפ-

 וויתוככ יסקוכ | ויכססו ויככ ולכל 5ולקל ל" ןולנס קכס  סלילס ופנפנו ,ול

 ויככ ליכסכ ספי סדועס ץכסש רעל | סניד םלמ סריכגס םיננכס וססל לסו

 וכיטסו .ותסו ולכלס ילסלו ,סלוכ> תקפסמ סדועס .סניכסו סתסע ןכו ,ויכתסו

 סקינפ3 ןתופ רפיסו | ,סיעודל סלעס | ןתופ וסיכע כ"ז ןולגס סילוק | ,סנל <

 ססכ קכסכ | ונונרכס .סירכופ ויס ססו  :סימודל סלע סונסת דע תקל םסס

 ךותכ .קקזח3 ספיכס כ"ז ןולנס ךל  ,דלע וסעמו סכתעכ סיעודס ספע ןפופ

 ירככ יסיב5 535 סכסמ יסלכקס !ינסמו יככ לכ ועד ,ססל עלו  ,וסיכ

 ויספסכ ,םוכפפ לכקכ סיטוסכ ויסס 5:0 ,ספל סג וסעפ ןכו ודעלפ ינענש

 ןפנס ספע וללס לסלכ ,םוכידע יסלכ ול סיכ3כ ויסתס ןס ,5פלסיכ סילפוע =

 ןתנט םיל ופולס יתעדי לכ סכסו ,3סז סיעודס סלע סנסעכ ןיד לעכס יל

 פכ וכ ריזסע .יכל רסנמ יכ ערי סלו ,ב5 בוטנו סקעסכ יכנע 05 ףםכס כ

 יכיר סיפכ5 553 יסעשכ לוכעל י5 לינק יכ יל ןסכש סיעוד .סלעס

 כס סיפע יסעעס כשל יפכ וז קסעע יסכתכ ינסו וכ"יע | ,סזכ .סלויכ ,בסז

 כמ[ ליסעס ס"וע .ןולנס | וניככ תשל | סניד תקע .סריכגס | תיכככס .סכנלסס

 -- :סס ךליכ עלז לעכ ל"כע ,"לייכס
 ךכלנו



 .יפוי תלילכ

 ד ויתובושת ךא ,םישנאו םיקלא םיהמשמ ,םישררמבו .תודגאבו
 וובושת .ךכ לכ  בישהל הברהש ל'ז וניברל וניצמ אלו  ,םיטעמ
 ונ ותער היה אל םגו ,ונמז ילודג ראש ושעש ומכ םילאושה בורל
 |... ללכ 1
 | "םכ יסללעס סע סמכות יככו תלק דוע ספ קיתעסל יפכעל כגל ךררבו

 | לוע לנס סם ללקס ,(תולינעכ לקי סוסש) | לימכ יסילס ךריכ .ערז
 ומעכ רכיתס לטל סיניידס לעו סיככרס :ע (סינט כ"ק לקוי סז) וכנזכ
 :סש סמדקסכ ל"זו  ,תרכ לכס סוסו  סיכיד ילעכס  ןע  תוכתפ לגקכ

 כה לע סקכותכ כיינ יתלכ רסומ תסכות כע יתכנס רסס ייפסכ רנפעס

 9 שלנו סס5 ןיפינמ ,עכסכס לע סכעזס קקיכ ופוכיו ,סתענשםמ5 סילסס

 לכס | ,סז2 .לכויכו סלעסו סכיכנו בוט ףלש ןייו סינטופע סיכונככת םוכסנ

 7 :.ספדועפכ סיקיפסכ סס סיעי סעכו סעכו קופת ןע תוכקכ ןיכיל5 'יס*

 7 ונפל כשל ןסנסת הז ןללקכ 55 תודועסכ ןתולס יפדוכו | ,ל">ק תוכסעס

 יד ןיפס | ,ופלק 65 'ד ססל יככופ ינע ילכוס כופכס כפ5 ססילעו

 -% סיכנ 0 סכידע 6 סיכככ סככ םיס סנס ,לפונע 0

 סימכפתנו סנרדלו ,טפסמוס , סדוק סכפע סוס סילנקע ןילו ,סידיסמו סיקידל

 :סילפפסמ .קכידע יטללו. סיכבכ תלק ככפ ,ללכםי ןיכ סוכס 'יסיט דיעפ

 ַו טפסווכ \ססיכפכ ו5וניס .ידככ  ,וסעקכ םיפ ןי3 םונילמו תוטטק י'יסיש
 ספ וטפסעס 5 וכענו סקינפכ | סיכיד ילענס ולכסכ סנו ,ל"ככ פוכת) .ססכ
 | ,דסוס קת ₪3  סכע6 סכותכד ל"זם ורעפ לנכו ,קנכס לכס גוט סיענות
 ם כלי 550 ..סכונוד פדיספ .לקודו סליטכ לכס  לפוי קקיכ לופסד וכייס

 | ינסו סג סיעכמ ידיענת ןי3 ויסס סכעזכ ונילעס ועכ ,תויכ יכ ןערזי

 .ןכו ,סיפ כול יעוקנכ 7ס5 םיפ והיעעת לע5 טפסעל וינפל ולנפכו
 :/ספכ סיס .עיסוסי ינקו ללדנס קיס ןכמו ינכו  ,סילע כטוס טיס ןקזס
 ו המטכ ,סתכללעע דספס ססל םיפ סע וללו ,סייקככ קסוע קיפ ףסו*
 לכ דספת ססל ןילו סכללע סוס .עי'לכו .סיכככסכ ןילס ויסכע לכל .,כתיי
 םוקי פו ,תונייד לכ< .סטולפ סוס סקיל  לוס6ד לטיספ  ,טפסעל סיס ס5

 ! וינ5 ספ | סידועע יוו ולפסכ ץיולוס כ'גס ליטפעס 'כ ןולגס נחכ
 טרחתסו ,ופכקז תעכ | םונייד רכס סטולפ סוט לטנ לכס ל'ז סימפס לעכ
 קל ויעי ףופכ עסנ קז סעטעד דוע כתכו  ,ותודכיכ לטנס סע לע דלע

 : % ססודקס
<. 5 



 אנ יפוי תלילכ -* ו

 הכלהל םיעגונה .םירברב ףא םיקחרמל ויתובושת הולשל -
 ראמ רורט היהש ינפמ הז לכו ,םיקוחר םיתעל םא יכ השעמלו |
 םילאושה םינברה וילע וכמסיש היל אהינ היה אל םגו ,היסריגב

 תושעל

 כיכע .יכ5 סנסו ,.טפסמס סדוק פונפע סקיל לוס5ס כייסכו ,ם"'עי טו

 ססנסע ספל סיס לכ סנידע 605 סזו 322 סז סנמפכסכד "כו סיכככ סעעכפ =

 סינס עככ5 ופ םלס לקפלו ,םילופ סיכוסז סיפלל '3 ו6 ףכ6 ךמע .לפו* :

 תוכייד  לכטו סידססו תונתעע לכסו ,סינוסז סיפלל יפפ6 ססל סיסש 65ע5 | =
 תפסופ לעכו ס"כס לעכ וניככ ופכ סינוטלכס סילנלס ונסנתס ןכ 651 ,סככס =

 55 סתכיטפ כסלכ כסל ,ללועס תיכנס לעכו ךיסס לעכו ז"טס 5עכו ט"< "<
 סקכ  לוסמנ סלקמ ןסע וסקכו ,ססיסופכ תוכופכ כוס ידכ ומיפס וחינס '

 קיזקת5 קכ סיס תוכנכס תככקכ ססכוכ לכס סעטע וכייסו (* .ןתכופכ 6

 : - תוניסי ו

 דפכ וקעכו ותיע כולע סזה רכסעה כרס יכ  ,רעוס יככתו ,ןילעכ רופעל לכוס אלו 7% -

 הפכרפ כט כסכט עב יכ סנמ6 סלו ,וכ שחכ רינעסו קעועשס יפמ קר לס וירכד :

 ספריטפ4רקסכ וקינס 65 ל" סתש ש"כק לעכו ו לעכו ז"טס לעכו ט"וי 'סופ לעכ סינולנס 3 8
. 

 וכידיכ ןי6 הזכ ,ןסכוסכ ססל לוחעמל סליסמ ןקע וסקכו ססיפוטנ םוכופכ ות ידכ וליפש
₪ 
 ןוק וכ סיס ח"כס לעכ וניכרט סירפס יפעו סירפוס יפע עודי רכרס יכ  ,ןוכנ סללו עס | 6

 ,סיטיטכסו כסזו ףסכ סנו ,סיככ5 פיכ סכרכ וירחל חיכס ופריטפ רתלכ סנו ופיככ רשועו צג

 ₪0 קנקו ,הסכופכ ידכע רסוי ק5 חיכס יכ ,םיככרק ופשסע הליחע טקכל כככ ךירפ יס מז 0

 יכ ורק ₪6 יד סירק כ"ס6 536 ,יכועו קחוד ךופע סרופ וניכר דעכ ופודלי יעיכ יכ סכע6 =

 ךוסע קרוס דפלו סיעיעכ5 וקלס לפכ זסו ,סודככנו פולודג סולהקכ ע"רלו ד"כסכ לכקפנ = 3%

 סירטעע .רסוי ,לקפרק ק"ק ספ פוככרס לפכ לע ותכש ךסע יפי לככ טרפכ\ ,הוככו רשוע

 סילודנ סידינפפ סע קרסופעסו סלודנס ופכיטי תפ .גקנו ,ק"פל 'פ סנש דע ט"צט סכשע סנש 2

 ,וכקכש יככולמ כ"נ .ןית דעק ירוסכ ברקו יופק לכמ :ויכ6 ורק: רשס סידַכנו סיִפַכ /

. 
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 ₪ככ סוס ,ל"ז םיכק לעכ וניכר לע סג ןכ כסכש קעכ 0 ,וסל סעולקט םויקל לכויו וטיחכסל = ,

+ 
./ 
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 ףסכ וכ וחלסו ופרזעכ ועק הדוסי ירע ה יקלפ סע יּכידנו יכילקו "לודנ לכ 101-

 ,ןיסככ ריסע כ"ג וכיכר סיס 16 יכעו ,הכמרס ךופע וסכיסי זועעכ קיזחסל לכו ןטפכ 3

 ססועש סיוע ןולגס וככ ש"ע סזע הלכ) ,סודינ:ת פולעע סורכ םגסנפע סיק וסיכ תוכילק 2

 "וס רוע לע ה"כס 'סל וסעדקסנ ,כוטעניפ ק"קכ ד"כ6 סיסש יקלריק 'ר סשכ חרקנס "55 <

 "3 ורפסכ קפפ כיז וכיכרס כ"ג עורי רככו -- ,(ל'ז ןוסנס ויכ6 פריטפ ירחל רוסכ (ילוסש =

 ,סיעעשנ וירכד 'יסיו רטעפיס דע םו:סע לוטיכ יפסר סכיסי טפופ לכט ויסוכוטסכו ד"ו* .רוטכ- -

 סכלכעו  ,סזכ וילע וקלס רודס ילודנמ סלקו) ,ם"שכ פועוקמ סעכע קזכ פויר סיכסל ךיר0סו =

 ןילוס 'כמ לע רזעיפס קשמד ורפסכ ,לטפ6 ק"רכסס יכ5  שיס רזעילס ק"וע  םיטיס :ןוסנק \סג <

 לכ6 ,'ז קרעקכ פלש ינינמ לעכ .עישוסי וכיככ סוללוסכ וירכד יסקסעסו תופירט וכס פ"רכ =

4 



= : 

 ב לק ,536 = ,5לכסיכ סקופ | ץיככסכו סככס סידיעלת ריעעסנו תוכישי

 7 :סעולכו רונכו לסועו ככ ןועמ ףוסלל ליכסכ תוככלס סילכקע .סס וכיכמזכ
 - לע יפדעעס :סויע סלועע יכ ןעי וז ססכופ קיכוסכ סלכ יג הנהו

 : "ןפקדנ ינונכק .כ"קלו ,5ללסי תוכסק סעככ 5"ונוו רייכפ יסייסו

 "סוס יתלטכ 55 יפייסס סוקע לככ  ,כוככסי ק"קכ  דיכ םפככ סמו

 | לפופ | ,יקכס 'ד יכוי> רםלכ סכקכ סיטפסעס לכ יקכדו םוניידס לכס

 !"סינטקל סיעפוס םיכודנסט רודס יקמל "ו יככד .סיוקיו ,ודנלי כנו
 8 :סס ותעדקסכ ,נייכע ךר3 :פס

 רכעפש סעד עדו :כ"סז3 דוע כפכ ל"ע יט ףד3 סס רפסס םינפבו
 ועלימ = 6קוד וכייק  ,קניטכ .ככספ לפוי לוטיכ | ןייד5  כומ5ד

  ססע דסל לכס סננזנ סיסס ופכ ,ןוענ  ךכו ךכ וז סעסנ דספס וכ סיס
 " רכש יל כס ספל לנפ | ,ויכפל ןוד3 ולכפכו ,סינולככו תודסכו ותיככ סכללפ

 ו | ךכפס י

 סט .סיקורפ | ןמ) סוכר םוכוכטת סט כ*"נ סלענ ספ ןסונ ןטי קקדלק קקנפכו ,סקסעב

 לע ' כפר הקדל) סיסכנס סיפוכססל טולס .רטל טילופ סיכוהז פוסע כרקע 'ל"ז וכוכרכ

 2 < ס"וע ןופגק כרקט סע סשרכ סנסנ) ל"זס ןוקפכ ע"קכע סינוט סינמזכ ס"וכרענ

 ג  טילופ סיכוסז סיטעסו סםופע ינט ךס ,ונסכסקד סקד5 יסכנל קולק ספר ר"כ0ס

 :'ם ירטס טרוח טילופ סיכוסז םילמ שעח ךס דועו ,ק"פכ ט"לס טכט 'ע סויע ו"כרמנ)

 % ןוסנק ייקכ לוע היס קז לכו ,קיפל 'ס וילפכ טדוחכ םילופ סיכוקז פולע שלש ךס דועו

 = סיכוקז םוסע שטממ ךסע ןוכטת כ"ג סמ ס5עכ ןכו .,עודיכ ק"פל יס רד5 'כ רטפכ סוס

 סיטה קל וכסני ,כ"5ז לסוי ה"וע ןוסנק םכנוכס םינכרקכ סיפכְנק סיכייחש קע ןרק

 (הכסכ פונוכטס סט דוע 65עכ ןכו ,ק"פל ס"ס רייס 'ז דע ס"פ ןוסק ': ןע שילופ

 מיק"יר ןופנקט ןכ סנ סלמכ הפ ספעד סרפס טורקסכר ייפסע ה"וע נ"סרס לש קפד לסקס

 | וריעפ סינמזק ןיכ לכל לינר קיה ,דוטטכיפ ק"קכ רכס היסט ,ל"[ ק"כה לעכ וכיבר

 ,ויכסנ .הכחככ וכ לפכ רסס וכס סינכ6 םיככ ספ ריעס יטנסכ סירדח סעכ ריכטספ

 רוע סט סל קלס םיככרס ועלכ סגו ,קטע ירדו קלעע ירד סט ויסו קלרק הפ

 ; בוזפכ ומופרכ סלעי רסס סע לככט ,סש םיכק ירד םירכוטק סע קנפס,סנו ,קדוככ

 -לונלו - ירדחע ספריד רוקעכ סק סיכיוסע יז6 ,סקלרקכ ופריד עוכקלו כוטטניפ
 . ו

 - : קזכ ידו ,סט וסיככ ופריד עוכקל סוס לכויט ןעעל ופלעי



 בנ יפוי תלילכ

 ערה ןמזב יכ .,ךכל הכירצ התיה העשהש ינפמ .השעמלו הכלהל |
 תונשב אטילו ןילופ תונירמב היהש תולהקה ןברוה .רתאל .אוהה |

 ברה *:לה וברהנ זאש ז"'טתו ויטה תונשב כיהא םגו ,ט"תו חת
 ובר הז ירי לעו  ,יירש לימח ררוצה רצה תריזגמ םש ץראה לפב

 ירוטב ראובמכ) לינה םעזה תונשב ןהילעב וגרהנ רשא תונוגעה 'זא =

 ,תצק ץראה הטקש רשאכו ,(ריס ק"ס ףוס ז"י ןמיפב רזעה ןבא בהז 1

 לע .םיקפור .ויהו ,הלעמל רע תוללמואה תונונעה תקעצ התלע זא >>

 אשנתל ןריתהלו ןהילע םהרלו םוהל ןידמ לע יבשוי םינברה תותלד /

 קושל 34

 ןיפס ס"ס ככ5 ,סכללע 55 תוסעל יעוקעכ כס6 םיפ וריעעס ול "לט דםפס

 ללו = ,ככס .לועימ ו כוס * וז סעסכ  דספס סוס רול ןילו | ןלככ .סכ6לע ומ

 ,תונותכ 'סעב יענכ ללונמכ רספס סזי6 סעשס סתולכ יל ןפדו סש למ6* =

 55 לע לכועו .עטכ לכקנ סלטכ לכסו ודספסע לפוי :לטוכ סלד סמ קל

 ססיכשנ לטנו יפכזס ת5 פוכזל וכ סינפוכ רליפס ,לזנו סעמ לעו רסופ סקפ |

 כפוי ןיטיגס ןע לטוכס נ"סכו | ,לטכ ןידסו דסוס סקס 55 לע "לנוע ם"פ6 =

 סס קל םיפע סידלונס ויפוככו | ויככו .לטכ טגסד | סכופד 3 רכסע | /
7 

 לפס סינולקלס ןע  סנכס סגס ,תולוככד ר"פכ | סרוכטרכ3 'ם"נכ 6-
4 
, 

 יתכתכס סעכ יכונס3 ןיפד סנכ לכק סםכ יפלנסכו יסינס סנכ 3וקלל ק"קכ =

 ותולעו ,ספילסעו .ןיטינע טרפנו .םוכייד לכס לטכס לע דפע טלספסו ,לופ6ל =

 סדוקו .,סניכסעו ןיטינע לכו .תוכיידס ןע 55 סטולפ סוס: לט לל סקלסו סו 6

 ,טנס לודיסמ לכס דס5 םילע לעוכ סיסס וכ עכיל נ"'כס יכונ'סכ פרקש |

 םינוסז סעכו סעכ לוקס םיפסכ ליזזקס דיפ  ל'כס לכ יכמע עעש לשסכו

 ןודיעי .לסלכ תוניכסו ןיטינע לכו םונייד לכס ינ* לכ יתסקל פלס יל יפיפו /

 :ליכע ,"קדל סכומ סש יתייס סל תופסק סעק יכע ןודישו 4

 קוספ לע וסכדס סנו טכדפכ "עי : "סזכ דוע כפכ כ"ע די" ףד3 סש רועו |
 יסכפכ ל"גס ססכות לע ילוניסב .סנסו ,'וגז ךסככ ןסס ל5 ךפסכ פ5 |
 תי .ססיפועע סיולעט יייע סיחנ ספל םיס .קזס ןעזנם סיכנלס ₪8 מיכוסל =
 סש5 ןיקיזסמ ןי5 סנישי ןיקיזסעסכ כ"פעלו | ,ויכ3 ססכלפ ססע םי סו =

 כלס ןוס ןטי לעכקלט דסלו דפ לכמ סילנקעס ןועע .פסכס3 ס>. יכ סינוס ,
 תונסנז



 יפוי תלילכ

 .התלעש רע ראמ הוב והרט םינואגהו ,קיהוה ןידו תר פ'ע קושל
 לכה ראובמכ ,אמלעל ןיירשר תודומלגו תונונע הברה ריתהל םהל
 לאוטש תנוכא היושבו ינושרגה תרובע ת"ושבו ,קרצ המצ היושב

 ;אוהה ןטזמ יארתב ינואגט ה"וש ירפס ראשב רועו ,םינוש 0
 האוכמכ .םיריתמה םע זא הנמנ היה ל"צז לישעה ם"גה וניבר םגו

 ןודנב םש בישה רשא הבושת 6 וינק ןמיסב רזעה ןבא ז"טב
 ךותב ןילבולב יתייה ולסכ שרוהב י"ת תנשבד, בהכש תחא הנוגע

 !ר הארי רשא רע הנירמה תכמ קיצמה תטחט ר"הועב הלוגה

 תהא הנוגע קסעב הלאש הלאשנ םשו ,יד וניתורצל רמאיו םיטשמ
 רשא

 . ספד סיקסופכ כלונע םוכיפכו ,סיכוקכס לס ססיתוכ5 ספל סיליכעמ .תינתנ

 וכנע .תוסעכ סלופס דועילמ לכס סקיל לוכ5 סיסולס ןע ססכרפ כס סי

 ן פע זעכ לוקס י5 סלככ ,ךלכ6 ןסת 55 תיגכעכו םייעו ,'וכו לוכלכ סודלק
 סקנפ סנישי ינכנ סיכוסכס כשם ססיתוכ5 סס5 סילינעש | ונינפזכס .סיננרס

 ססינפכ סילנסכ סנו ,סעודכו סלעמו | סניכגו | ,סילונכלתו ףלס ןיי ססוכס

 רספו רק5 לכ כיינ סיפיכע  ,ססל תוכועסס סירפכס ןנו תופסקע ,טפסנכ

 רפיסס סוס סע יתעדי לכו סקסו לכלמ יכיע .לכנ = סיכככסל .סנוגס ססנכ

 < ךכש .סיכיעכ יולו  ,טפסעס סדוק תונסע סיפנקנש קעכ | סיכככסמ סזכ :יס
 לתו: סטפג תולכו סכונככ טפסעס כק5 םונייד לכס סילטוכס ססע םיו ,תופול

 -=- סוס ק"תל ןיפס סזס ןמזגד ליעכ יתגסכ רבכו ,תכועד רספסו סלטכ רכסע

 ףל סקיפ וכ לופפד ילדו ץידכ כסוי לוסס סעסכ לככ דספס ול ןילו סכללנ

 סנו ,ללכ דפפס סוט סקל ןילס ף5 תונייד לכס סילנקע ססו ,םק5 סטולפ

 דע םדסע דוע ןמיכ כוס קלכוע ןיד קפפס ת5 סותסכ סיפנסכ כיסל

 עינע י'> סנ ןיד לעכל כעסו גלס לם תקשט כוס לכי כ"קלו | ,סעיתקס

 לפס | ,ילט תוליכס ייס* קזם ככס יל קיטכסו 300 לם תכפמ יכל יכ רכס

 .רניפ 3כס יכ  ,סיכודנ זיפ ד"עכס ןע יכל סנ קקפ 320 סותקיט קספ לכע

 סרכועס סע  דנכעו ,ילס  תוכיכס פיס תלז קלו ,םוליכס סוס יל סלסע

 תוכעזפ תוכט ,קפופס דככמו | ,ןידל 535 ותול .עכופס םנופס> ןפיל ד"עכס

 סנ ד"ענסל .םי סינועפלו ,סנלס רכס עכוס לוס סנפ ,נלס לם .סיכיד יקספו

 יכוכיפכ סזכ יתככססו ,עכפי5 ועכנתס ןונכ  ,תועינתס ןע לפו* םוללוס ןכ

 תכסמ לע ישילס ךכיכ ערז לעב גרס ל"כע | ,"סזכ יד .ע"עלו  ,ססכותס לע

 -- : תוכּכ
 ץיעלו

 7% קרש רו

4% 0 
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 גנ יפוי תלילכ

 הל היהש הנב םע דתיב הלעב גרהנש המצע לע הרועה רשא
 תתיטש הרטאו ,ןישרבעש ק'קב זא היה רשא בר גרה םויב ונממ
 אשנהל תרתומ איה םא הלאשב האבו ןבה ההימ םדוק היה לעבה
 םש ןילבולב היה הנהו ."הא הלעבל שיש ירתא הצילח אלב קושל
 ארתאר ארט דבלס םיניוצמ םינואג ןיסירת ילעב הברה דוע זא
 תקולהט לפנו ,ל"צו לשעה ה"ומ קהבומה ברה םיעורה ריבא
 ץולהת אלש ורמא םתצקו ,ץולחה קפסמש ורמא 0- ,םהיניב
 ןאכר ורטא םהצקו ,הנוהבל זורכ ךירצ 'יהיד ששה הכמ קפסמ

 ויטה לעב וניבר רבח זיעו ,וגיכ הל ןיאש ןויכ ללכ תנמאנ הניא
 ,קושל הריההל שיר הלעה םירבד 0 ירהאו ,םש והבזשה
 לשעה ה"ומ לורגה וניבר אוהו) ארתאר ארט ןואגה םגש, םש םייסו

 ינואג היושב כי'ג הזמ ייעו) ,כיע "ריתהל הזב ותבושת בהב (לינה
 ותואב ויהש תונוגע המכ רוע ליז וניבר ריתה ןכו ,('ז ןמיס יארתב
 היהש השעמ ידי לע ךכ רהא םלואו ,ול התלע ןלוכבו ,ןמזה
 הילע ודיעה רשא ,רורה לודג הב :תהא הנוגע םעפ וניבר רותהש
 כ"ג םיקרה ייע הלעב גרהנש םהיניעב וארש םירשכ  םודע 'ב
 השאהו ,הרות לש תרכ וניבר הריתהש ירהאו ,ל"נה םעזה תונשב

 וילגרב לעבה אב םיתניבו ,אשנהל התצר אלו הניתמה לינה הנוגעה
 ריתהל אלש ליז וניבר וילע לבק האלהו זא ינמו ונינפל יח דמעו
 ךומסל ןיא אוהה ערה ןמזבד רמא יכ ,אוהה רודב הנוגע םוש דוע
 סרטנוקב שרופמ אצמה הז לכו ,םירומג םידע ינש לע וליפא ללב
 םגתפ ביצי רפס ףופל הפסנה ל'ז ץיבעי היומ ןואגהל רפס תליגמ

 :(פ לינה ןואגהמ
 הנהו .י ואת

 לסלע | ל"ז ץיינעי סיוע ןולגס ילכד ספ קיתעסכ יפכע5 לקוקס ןיעלו (פ

 55רשיל 005 פע קפל חיית חכסכ יסיו, ספ לפס תכיגעכ טז: 3תכ

 תכזגק סטפפתנ ססעו ,י"לש ליפס ככולס י"ע פכיילקולו 6טיכ ןילופ 3
 תכשו* סת'סש יכק5 סניקפ | סדדכ ,סכידעו סככוסעק סכליוו ק"קכ סכסעכו

 קלותכ תויכ6 כיס יכוכג סנ ,לסועו סלעעו סעכפ יכעכ ספ וכלו ןכלסו 3

 בכסו | ,לככיוו3 דינק סיסס סירפל לעס לע סכוסכנפ ריכסס ןולגק ספעו
 ,ףסוי תיכנס סע סיכוט סעככ5 עדו סיסש וכע וכע6 רש6 סכנזס תכר3 לעב

 לפס דנכע | ,כ"0[ ללס םיכ לעכ ריססס 3כסו ,ך"שס לעכ 3לסו ,ספ לעכ



 יפוי ד תלילכ

 ,טעמ לע םג ןנובתהל תרוקב ןיע םישה רשאכ !םיענ ארוק הנו
 "?םע בושו 0 לי" וניברל ול=היה  רשא: תורקיה .תובושהה

 ;קקוהמ תקלה לעב םיירחמ ןואגה םע ומכ וםיערונה ונמז ימכהו ינואג
 'םבו ,'ו:ןמיסו /ה ןטיס יארתב .ינואג תושב ואבו וספדנ רבכ רשא
 : לעב ורב ןואגה םע ןכו ,םיטש יצע 'ס ףוסבו םינואג הפיסא

 תרובע -

 ץלפכ וכופכו .סכונכ רככהו ריעס ןע 555 ופלכוס סלוכ לשל כ6כםי ילודנ

 קנזס םכרכ 3 0% םיכספ ,סוכולעכ -ויסו = ,6כסיכ סלופ .ןינקסל

 ,מ"רפפ .ק"קכ .תונכרס לסכ כט תכסנ סכעתנ סחעו לדלויפכ ד"3:5 ססעכ
 לנקפנ ךייעס 5ע 3כסו 8 גרוננס3 ד"365 לנקפמ לכס םיכ לע3 ברסו

 רחיכ .ינּ ככ סע .סירפל רטס כעכ זייפלו ,ץרסעע .םכידעב סיוסיכעסב ד"3ל5

 םיק כ"סלו םטינעכט ק"קכ רייכל סיס סכקתכו ןיקסעע תנירעב כינ ונסיתכ

 ו

 : לוע ספויסכ ןכול קייקכ נו"ככו ריינפ5 כ:קפכ ₪ז כסלו ,לרול3 ק"קכ ריי5

 !שייקכוט .ץר6 לכ סג ךכס ועעטו סניפי סס ענקו ,סלענכו לםועכ ףדעוע
 : סל :סכועסס

 תוכנו םונכ תועכ ססינע ולככע סלסנס 5לו קסוכעס 55 ספלונ סלט ךא

 ! סוול | םיכויק 3כק3  סספכנ סעוד סככפס טעעכ לם5 דע | ,תולורל

 ו כקעי .סייועכ נכס יכיקז יכס5 עכיסס סע עעסו ךינז5 סקפ | ,סירזכססו

 . םוקפנו ,סיכסכ לוקנ ז6' קיסשס (ל"ז סיקפל רעש כע3 ןולנס ז"55 ןתס)

 הנכס סוס ס5סס םי[!ס ךדלפכ | ,קכויס כרס יכפע | ,סספכ ל5ע .טכעסכו .םוככ

 ןילקעע ץכפכ ויגנו ותסל סע סכ3 לסל סיכ6 555 סקלסכש) סדכיס ותסלעו

 םיפעטס | 5ינס 3קעי 'כ כרס ז"5לכ וכ ועגפו ו סיטכ וענטי לנס

 תונברכו סיפ5ל5 סייקנ סד וכפשו כ5כםיִּכ סיככ לש6 ק5%ס סירזכס
 :ריפע .כזנ טופס קיד םילכ סיכוכלס | וענפ יי סקנטל ןפְכ ויס לסז

 לוסעמ קדס גקסכ וכלופ טספס ססע ןכו ,ופלכ זיתסכ ךרכ עלכיש לש
 ככ םיעסל יד ןתכ סנסו ויככ3 לע ודוענו ,פטס תסודק לע קנילסל  וספכ

 /733 .כפומס 5ע | 30סס ךילוסכ  סלןקכ קיסס תספו וינס תוככ לע לעקו לפס
 וןויז3 ךכד ונפס ילכ כשם 6 כלקכ 53  ספיקד וכ ספעו וינקכ .ולעככ  ,לסס

 :"ןפופכ סיעטכ ככסנ 'ד וסכיליו  ,ךספכל ךלו לופ3 כלכ ךכ סוק וכ לעסו

 כלסע פליפ סיגוכסס ןיכ כ"סל לכספיו | ,לודג .ללפלו םככ יסיו רלע לכפכ

 יכפפ סינסע סקלו סיקע סויפ םקנל רדוכ סיס סכילכו ,סירזכ ללס לס

 כעס
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 דנ = יפוי תלילכ

 ו
 דוע ןכ :םיבותבב םדוע רשא ,יארתב ינואג ראשו ינושרנה 'תד

 :הכלה לש :הקמועב' ןולל -שרוקה :ךרד .וכרד \ קירצ זחא 0%
 בישהל  ונייהו  ,םינשארה ילודנ לש  ןכרדכ ותאיקבו"
 ,הרות לש חהתמאל ףירהו רשי לופלפב הרורב הפשב' / הרצק /

 אלו -

 סופ רע סיעי סנועפכ רפסכ סזס 3593ו ,וספכ תפ תויחסכ סנס לדנס

 : טפו רספכ לע: ס5 זלו ,כוכעל סדל 5עלו 5עטו ללע 'פכ <
 סילכספפ וכעע יככנ) סיסכ6 סזיס כמ .סש ויס .סינורסס :ןיכ ותויס3

 ספ ךי5 ל'ז יכקז 5"5 לש סיטעעס לכ וכו ,קוסלע .וחעעו ספ םנ
 ועככ3 וספכ זפוס כנכס וכסקו ,וּכ עוגפל וחונרב לוגס די תספ וספכ |

 וכפכ כס5 סיס* 65 יכ וגסמ וכפוכ לע  תקכוע 55 300 סתוללכו

 סיסנלס ךס ,לככ פופ םכנ ספיס סכ םעל3 רשל כרסס רתוס3 ץ900 ספי

 ופיד ספס ססילפ סנ סלפכ פוע תעיפו ,סלקכ3 ופכו קוסלע ודעעש

 ז"05 55 סכ5ס סיטכסק ופינססכ ךכיפכו ,[כ55 ךכפוסו וילעמ וטסכ 9

 ססילע יִר תכנס :סיכיופס כלסע 0 - 4 סירפפ כעס -- ,

 יםכסס וכעיו ופמ 7 יח 6% ופכ ס5 ,:יכס , ימינפ "/ 6:

 סתולע .לעו | ,סלוככ סיפככ רק 8ל₪ סע לע ודיעסו ה זתוסו =

 ופסל ךל | ,ק555 5"ז וכיקסד ,סנונעכ כ"סכנו | ,ככד סוקי סידע .סינז

 דועעתס םלז סתיכ 'ו סלעו ,ככ וכגד 956 סילודנס סיכודיסס ו וז

 ,רספפסכ עטע ךכוכי םילסי לוד סלודג תלסלס סכענ) סילוק קפלסטכ פקד --

 6 מו ,כפרסיכ פועלו  תופכ יקיו  ,ו'ללגכ3כ בולסס 53 סכם לק לק6 מ 0

 5 קיסע | ,לוסס .לוד3 סכוגע סוס דוע ליפסל .ל"נס ןולנס סלל 55 08501
 סיקו = ,סילול5ש סיכויס דופמ לוקס. םעככ סידגסנס ןסילעככ תוככ סוטונע | :

 טכונע סמל םלפס סוס> דוע קקזפל לש ויכע לכק סז לוכעכו ,לוסכנ 60%

 תעכד ,רפפו ,סכוענ םי5 תסל ריתסש ודי תקתע ס6ל* תפזק סלסכמסמ 5סלפ =

 ו: סייקפנו ,סילוענ טידע סיכט יפ לע וליפ5. ללכ ךועסל ןיפ 8יסס ם ,

 : סס רפס תלינפכ ליז ןדתע כקעי יכ ןופנס לייכע | ,"ןופ ככ .קירכמ סכופי |
 יתיפכו :

 : לע סלות3 גיתככ יי טוספו. לוככ לכדס סיס לכ ריתסכ סלוסו ,סכס ת

 : סתטס לכו .סילועכ 5ע3 יפס לע ןינוסנת לכקכ ספלכ 63 סיטנ3 ספיפ"



 יפוי תלילכ

 ענונש הסב קר ,םינורחאה לש ןכרדכ ,םינוש םילופלפב ךיראה אלז
 רשא ותבושתב וסצע לע ריעה .ןכו ,רבלב השעמלו הכלהל אנירל
 ןיא .ךיראהל ינואר 'יהש רברב םגד ,ינושרגה הרובע לעבל בישה
 ךותמ טופשתו הארת תאז םג ףאו .ליעל ש"סכו ךיראהל וכרדמ
 ויתובושתב וירבר ךשמהב םעפב םעפכ םיאבה םעונ ירמאו ןה ירבד
 ,הרוהטה ושפנ תנוכתו .והור הרקי לדוג לע כ'ג םידיעמה ,תורקיה
 םהל בישהל וידימלתו וירבה רגנ בהזה ונושלב ראמ רהזנ היה ךיא
 םימעפל אב רשאכ םגו ,לודג רובכבו ,הבהאמ הבושת דיִמה

\ 

 | תולודג תרבדמ ,ןושלב םהילע אב .אל ןכ םג םהירבד לע גישהל
 וומיבש עודי רככו .הריתי הונעבו תחנב םא יכ ,הרעסבו הפוסבו
 הוה וניברט ריחי עיש לע .בהז ירומ רפס ןכ םג סופדה רואל אצי
 דיל רפסה אב רשאכו ,ארטסוא ק"קב מ"ר זא היהש ל" יולה

 ביפ ןמיסב וירברב הועט הזיא אצמנ יכ הארו ,וב ויניע ןהנו וניבר
 ןואגהל .הזמ עירוהל רימ הוצו רכזנו זירז היה זא ,רורד רופצ ןינעב
 הימ ונקתל .רהמי ןעמל ,םילשה ינפלמ האצי הגנש יב רבהמה
 ףסכה תורוקנ 'פב הזמ הארו) ,השע ןכו ,ותספרה רמנב ורפס ףוסב

 ןמיסב רייויל ויתוהגהב ינושרגה ישודיה 'סב ןכו ,ביפ ןמיסב ד"ויב
 :(הזב ובתכש המ ,םש ב"פ

 ןושארהו שארה ליז וניבר: היה .לארשיב הרות תצברהל עגונש המו
 הימעהלו . הלורג הבישי קיזההל ורואטו ושפנ רסמ רשא

 לימה :תריזגמ תולהקה ןברוה ירהא ןילופ תונידמב הברה םירימלה
 ,םש .הרוהי ירע הברהמ תובישיה בור זא ולטבתנש םידוהיה ררוצ
 קיצמה תמהמ ץראה ןמ וא וחרב תובישי ישפות ילודגמ םיברז
 ותמכהבו והנשויל הרטעה ריזחהל ליז לודגה וניבר םק זאו .עוריכ
 םימי .יריעצו רטח ירותב לכ בלב הקושתה שא ביהלה ותנובתבז
 ורהנ ץרא יוצק לכמו ,אהיירואל םליה תתל ,םימולע הכ םיאלמ
 חומלל הרהט הור םהוא השבל רשא הלא לכמ םירדע םיררע וילא
 ןילבולבו קסירבב ותויהב ןה ,הצפח שפנבו בלב התמרה ותבישיב
 חחויבו ,אקארקב כ'חא ורבל ותויהב ןהו ליז ןואגה ויבא םע רהיב
 חוה רשאמ תאש רהיב אקארקב הבישיה ןרק םמורל בלו ןיע םש
 היהש בוט םוי 'פוה לעב ל"גס ןטפיל היומ ןואגה ימיב םינפלמ
 הטעמתנ האלהו א"ית תנשט יכ ,עודיכ ונריעב הפ ר"באו ם'ר ביג

 .הלרלרתנו
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 הנ יפוי תלילכ

 שופיעה ילוח) לודנה רבדה תבסמ ראמ הפ הבישיה הלרלרתנו
 לארשיב םיללח הברה רשא לילגה ץרא לכבו הפ זא היהש (ליר
 ריעה תא ובזעו הפס םירימלתה בור וצופנ ז"יעו ,(הפ קיחה סקנפ)
 לבקתנ רשאכ םלואו ,הברהמ טעמ קר וראשנ אלו הבישיה תאו
 בשיו ,בוט םוי 'פוה לעב ןואגה תומ ירהא הפ ר"באו מיירל וניבר
 הקזחהנ זא ,ביבסמ ול .הינה 'רו ,הטבו טקשהב הפ :ואסב לע
 ,םינשי םגו םישרה םירימלת םע הלעמל רע הפ הבישיח הלדגתנו
 ביבס רוע רמללו דומלל םהירעמ ובשו ורזה םהמ הברה רשא

 םוי םוי ושררט תיב תוהלר לע םירקוש ויה םהו ,רוהטה ונהלשל
 תוביתנב שרח רואו שדה ךרד וניבר םהל הארה יכ  ,קספה ילב
 ילב ,הרות לש התמאל רשי לופלפב רומלל םיקסופהו רומלתה םי
 יקוסאל ,הרורבו הכז הרשי ארבסבו הרצק ךודב קר ,הועצוהה ךרוא
 ,ירפ ושע םגו וחילצהו ולדנ םלוככ םבורו ,אתכלהר אבילא אתעמש
 לארשי תיב לכ רשא הארוהה ירומעו תפומ ישנא ןכ םג ושענ םהמו
 םוקמה הפ ןיא הנהו .הזה םויה רע םייה ונא םהיפמו םהילע ןעשנ
 ותנקזבו ותודליב רימעה רשא ליז וניבר ירימלת לכ תונטלו בושחל

 הפ םושרל יתרמא םיארוקה תער םיפהל םלואו ,הטה םיבר יב

 :םה ולאו ,םהבש םיניוצמהו םילודגה ןמ אמגורל םהמ תצק פיכע
 ץ"כ ריאכ היוט ןואגהב) ןהכה יתבש החמ  עדונה ןואגה (א

 ע"ש לע .ךיש וירפסב לארשי לכ ריאה .רשא (יזנכשא
 ודימלת היה אוהו ,ערונכ םירקי םירפס ראשבו םיוה ע"ש לעו .ד"וו
 תיושו המלש יניגמ לעב ,ל"ז ףסוי ה"ומב עשוהי וניבר ןואנה לש
 לישעה היומ לודגה וניברל .קהבוט ריטלת היה םגו  ,עישוהי ינפ
 ףסכה תורוקנ 'סבו ,היל ק"ס ז"נ ןמיס ריוי ךישב ראובמכ) לז

 לעב הקל הלאה םילודגה ויתובר ינשמו ,(ביפ ןמיס ףופ ר"ויב \

 ,(ט הנושארה הספדהב ד"וי לע ך"ש ורפס לע המכסהו ןוישר ליז ך"שה
 ןואגהו

 ןופגס ודיעלפל ןסכ רמ5 ליז וכינכ תעכסס ןכ סנ ספ קיתעסכ יתיארו (ט =
 סספדסכ סעד סלוי ע"ם לע ך'ם ולפס לע ל'ז ןסכ יפכס .ס"וע

 סועכפס סע סינופפלס סיקופדס ןע דחוי ך"שס ילפס יכ ילס5) | ,טלופפלש

 תל .יתיפכו יתנש: :סש | וכוסכ קזו | ,(םולינעכ קי וכינעזכ סס = ,סיכולנס

 סיוע יכיפיס דומע סיפ י"ג ,לכפ ססוע ,65פועס ףו5לס לכמש לודנס לוכפס

 יתכש



 יפוי .תלילכ

 לעב. לש ותוהא רכנ היהש תוריאמ םינפ לעב ש"א םירהמ ןואגהז
 המ (היינק ןמיס ב"ה תוריאמ םינפ ת"וש ורפסב)  רפיס ,ך"שה
 'ר .וניבר לש ותיבב עריאש השעממ ל'ז ברה ודוד יפמ עמשש
 לש תלשלש וניבר  דיב דיקפה ךישה לעב ןואנהש, ,ל"צז לישעה
 "לע תורוהל וילע םייאל ידכו ,וניבר לש תרשמ ידי לע בנגנו :בהז

 הפירשה הנק לש ףורשה ןיב ועבצא תא ונתנו ומיכסה הבינגה
 ואצמ םינש שלש רהאל קרו ,בנגה הרוה אל ביפעאו. ,סקיב ןירוקש

 -- :ב"ע ,ילינה בנגה ההתמאב תלשלשה תא
 םויה רע וידכנו וינינו וינבמ ליז ךישה וניבר לש ןיתודלותמו

 קרצה ריע תלפמ סרטנוקב ונילצא ראובמ רבב ,הזה
 : ,לארשי תוצופת לכב וטשפתנ רשא םירקיה וירוביחמו ,םש תורעהב
 לעב וניבר .תורלותב איה יפוי תלילכ ירפסב ונילצא ראובמ רבב

 -- :מיכאו םש 'ר הרעהב ז"יטה

 ןואגה 0

 ולעש ןפכ ית פ ם די'וי לוטע ךורע ןפיס כע כ'יז ץיכ כילע ס"וע ןולנס ןכ יפכס

 = סיקסטע רוס3 | ,סניסו סעוכת ויכיע5 ןתכ 55 וילועכמ רש5  ,סנינו תעד
 סיניד = ,קנוכע לע .קכוסכ סעולעמ לילוס יכ רע נשי 55 סד6 יככ .ינוכעפו
 .דועלפס סי  ותליקנו ותפילס  גוככו ,סלועע .ןיע סתפזט 53 לם5 סיטדוספ
 .תונסס | ,יפיט סכ תילד לתינגרפ ודי3 סלעסו סילידל סינכ ל35  ,סיקסופסו

 סינינפע סיקקי ,סינוס סינככע סיכככו ,סיכידו תודונל תודונל ,םודועסו תודכככ
 .סיקפנעע וכס ,סיקדסו סיכרוסס לכ3 קדקדלעו לפלפלפ םיככ 55  ,סינונככדסו
 סנפי לינס רונסס קפס ילכ יתכעפ ןכנו ,סיקקוזע סיתענס סיקיפע סירנד
 ומע ספ )6 טפו ,יםיסכ סלכ יכ סנסנו ,סדלו סיקכ6 יכיע כוט לכסו ןח
 ןמי 652 םדפ ןקכקו ,יפיסס ויקנקכנו | ,יתליחפכ יתפ ספ סיס רסלכ ,יסרנד

 םעפ תרופ | ,וכוס> תסת סיסונכס סיטודימ לילוס םדס ןסי יכפמו | ,יססנפ

 יתעכסס ןכ לעו יקיסמו ןותעכ ,רסוינו פע53 סיוסע דעכ סיכועס ,וסיפכ
 יכנ קסענ רס6 טז ולונסכ סכופמ5 םווכלו סינכס תל םוכזמ וסיפדס> ומע

 "סנלס םילפס פופעו .סולפו קס תלפפ סנוכ סוסכ ללו וסיעס ספל קפס
 רוככמ  ,קרלו תעפכ ככרעס ר''כ ,כלוג ןוילכ כי יכ דע ,ל5כסיכ כרי ופועכ
 :כיע יסיסללנז כקעי ס"וע ןולגס ליסלכ ליטעס עיסוי דולטס סופג ,סרופס

 ןוסנס וכינכ לט .ותוכתוכעו ותקדפ לדונ ונילכ םלוס קעכסס יכנדע סנ הנהז
 לעכ וכינכ לט | וכלו וכוע סיס ל"[ לוסס | עודי רנרסט פ"עלד לח

 ךייטס



 ונ יפוי תלילכ

 ןוצקה ןב) אנליוומ רבינדייאק לאומש ןרהא הייומ .עדונה ?ואנה (ב

 לאומש תנומא תיושו הבזה תכרב לעב (ל'ז לארשי הי"ומ
 ץיברה ופרוה :ימיב .אוהו ,לאומש תראפת 'סו לאומש תכרב 'םו
 י"ע .תולהקה תוריזגב םעזח תונשבו :אטילו :ןילופ  תונידמב הרות
 אורטסוא תנידמב ותבישי עבקו ןילופ ץראמ הרב םידוהיה ררוצ לימח

 ףוסבו מ"רפפ ,אדרויפ ,אשיר ק"קב .ב"'חאו ופש זול ק"קב רבא י'יה
 וניבר :ינפל  הבישיב שמש :ותודליבו ,לילגהו אקארק  קייקב וימי
 ןמזב ליז בקעי יר ןואגה ויבא ינפל םגו .,ל"צז לישעה ה"ומ .לודגה
 האר) ,אטילד קסירב ק"קב הלודגה הבישיה תא םהינש וגהנ רשא
 תנומא תיוש ורפסב :םגו ,םינוש תומוקמב הבזה תכרב ורפסב הזמ
 הרוהה לע לאומש תכרב ורפסבו טיב ןמיסבו ה"כ ןמיסב לאומש
 ןמיסב מ"וח רוטל וישוריהב לאומש תראפת ורפסבו ,טינוש תומוקמב
 שריה יבצ ה"ומ לבוקסה לורגה ברה ונבו ,(תיסש :ןמיסבו ' ביש

 רבינדייאק

 ףופכ .ףסכס פודוקנ 'סכו סימ ק"ס זי ןפיס דיוי- ך"סכ לפוכעכ- 5"ז ך"םס
 ןופגס ופול 5לק רםפכ וריעכפ .סס3 ותפכססכ ופופ סלק 55 ז"כעו ,כ'יפ "ש

 ופל סיסס יגפע וקיכע לוסס גפכס קכ ,ספ ותעכססכ סעכש יכינע 3

 לוסש וכ ללעו = וטקנק כע סספ סנו ,ותל רכד ספ 55 ספו ,ותליחעכ ועע

 כסולע סיעכונס סיקכדכ ופול קנסכו לכס5 סכרס דועו . ,ןפי לכע םדס ןקנק

 ןיכ*  ליכספ .5לוק לכו  ,וככעכ .םוכ6 וכינת סיס וכלכ ,סלק* םפכו 35 לוסט
 ,ויכלע יפוסו | וידינכפכ דוככ גוסככ דליככ כשם ופדע סיס ךכ ספד  ועפעע '

 סכוכ . ויס לסל | ,וידככעו ויליקוע וירידיו  ויכנסּכ דוככ | גסוכ סיסס  כיסכנ
 65 ןכלו ,ססעכסנו סתלותכ לכת ינפ וכיפסו ,סיסיסיו סיכקז סיכיונ) .סיכולנ

 ק"וע | םישיס סכסס 3כק וכעע וכ לפ'סס סעכ ןועל םתכ לככ לכונ

 לכניווע :ןיפ ףסוי ללועס סיוע סכפס כ"ג וקיתעסו ,ו'ל> עםייוו ףסו

 סנ לשל ךייפס כעּכ 300 תודוס סם וככד ידע ,ק"ע 75 סכעלכ סילק ורפסב

 וככד .קיד5 זקליו  ו"טפ סכסכ  סילוגס כ5ש ךותכ | לככיווע קר3 כ"ז לוס

 קייקכ = דיינפפ | לכקסכ | סככיפ .רכרס תכס כ"ג סס | 3תכו | ,ןירסענ)  תכידמל
 כיעכ | ל"5ז ליטעס "וע ןולגס | וכיככ כ"נ עשכ ליסס תעכ יכו סיוסיכעס

 ,גלונסלקינ ליעכ תונשל לניו ןיקסענ 5 ךכד לכעו לככס תכועכ 5כיו] סכומע
 ,סכידפס 3כ 5 סיס לסל קדל סע5 לעכ סחכע ס"וע .ןולגס תינכ ןסכלפיו

 סוס יולכ .ס5 ,לולסכ 6יוטילעס ק"קע כמכמ לכ ןסלטס כיכס רחי סתנשנו

 ך"טס



 . יפוי תלילכ

 ויבא ירפפ לכ רואל איצוה רשיה בק רפס לעב ליו רבינדייאק
 םישדק ררס לע הבזה תכרב רפסה ךא ,ותריטפ רחאל ל"ז ןואנה
 ברה ורימלתו ונתה ידי לע ט"כת תנשב רבחמה ייחב רוע ספדנ
 ויחא היהש ,בושטאחאס ק"קר ר"באה ןהכה םוחנ הנוי ה"מ ןואנה
 רבחש םייח יקוח רפס ל המכסהב אב אוהו ליז ךישה וניבר לש
 רכנ רבחש םיתבז 'סמ לע תוריאמ םינפ 'כ לעו ,םינפה םהל לעב
 הילרג היומ גייהרה ויה וידכנו וינינמו .ל"ז ש"א םירהמ ןואנה ותוהא
 רמח סיחמהעב ,אטילד קסירבל ךומסה יוואנאי ק'קר ר"באה השמ
 ;אסיל ק"קר ןייד ןהכה הדוהי היומ גיהרהו ,ח"וא עיש לע השמ

 :תוהנמ 'סמ לע ןהכ תתנמ 'סו ,םיחבז 'סמ לע ןהכ הארמ ס"המהעב

 אטולד קסירבמ ץריה ילתפנ היומב ללה .ה"ומ עדונה זואנה (ג
 ,רכה רועו ,רועה ןבאו דיוי עיש לע ללה תיב רפס לעב

 דע ,ןירחא וישרוי ריב םיבוהכב ראשנש הרותה לע ללה תיב רפס
 לנפל םש קסירבב הבישיב שמש לז אוה םג הנהו ,הזה םויה

 ןואגה 7

 ייטעס 'כ ןולנס 55 ססננ 'כ 3לס .סנפיו ,סתלסקכ דיי555 וסופנקיס ךיסס
 ןוזפסנ כ"ז ןולנת וקכעיו ,ןסכ יתנס 'כ 3:05 סש וכ עדוכ סל ו:כלסיו

 סממ סנפסס יסכש 'כ לוס י5דכו ולוס ידיעת ןסכ יתכמ יככ ,()) וככדכ

 ויכעסו קידלפ סמכע ינכ כס  ,ליוסילעסכ ךכת סתלו  ,וליכסכ ךעוקע ם6

 זפו .ןכ'ז ליסעס ע"נק יפע עעס לש6 ת5 ליופימעס ק"ק כ5 כותכיו ,םילסס
 יכ נכס סשכ קנעלכ סילק לכעכ ליכע "ליוטילעסכ ר":55 ך"סס ככס לכקפכ
 ,ביליה םעס וכיפ לכ5  ,סיעכו דעמכ לוס קזס לופסס סנסו ,עסייוו ףסוי

 יכ = ,ופוס רעו וטסלע כ5ע יוד לוס קז לכס קפס סוס ילכ לוכנ יִניִעַכו

 ק'"'וע סכמס לע יכפעתו ,ניטס 55 ליטעס 'כ ונינכו ,2לש 55 ספכמ יכ ברק
 קליקמ סופט יכככ סכפסכ סירק ורפסכ סזכ רז ככר קיפעסס לע לכליווכ "יש
 ןירככעפ תכידמכ סכשווע םכ3 ך"סס כעכ ככסס סס כתכ ועלעכ לוס פלקו

 גע ך'טס לוגס ללכסי םונופס לכב טספקכ כככ יכס זפ סנסו | ,ויטת תנטנ
 " תפכסס סג סמנכעו = ,לטילו ןילופ םוכידפ  יכוסנ לכ םעכססכ םפדנס ד"וי
 לפסמ קנלסו וכיכעו ועדיכ סוס וילע כפכ סע למ6 ליל[ ליסעס '? ונינל
 קמ סנט  לעכ סחנמ 'כ| כרס יניע סלכמכ כ"ג סיס ך"שס לפסו  ,וסנםכ
 כיטעס 'כ .וכיככ ם5 ללסס לעוכ ןכסי ךילו .ימ ןמיסנ סמ ולפסנ רסוכנוכ
 ופול ללסס םיננ 05 סג ףלו !ססֶמתִמ ?ןסכ יפנט יכ סש ול ,עדוכ 06 לז

 ויתודוס



 .\ יפוי תלילכ

2 | 
 :ורפסב ראובמכ .,ותדור לעב כג היהש ,ליצז לישעה 'ר וניבר ןואנה |

 ק"קב עובק ושרדמ תיב היה ופרוה ימיבו ,ר"פ ןמיסב רו ללה תובל
 תקלה לעב ליז םירהמ ןואגה לש וניד היבמ רהא םש היהו ַאנליוו =

 תספרנה ותבושתב ראובמכ יברו ירומ םשב ותוא ארק םגו ,קקוחמ
 תולהק המכב הרות ץיברה כ"האו ,ביינ ןמיסב לאומש תנומא.תוושב ₪

 ט"רו ריבא היהו ,זנכשא ץראל םשמ עסנ  בושו אטול" תעידמב

 מ"רלו .ר"באל םשמ לבקהנ וימי ףוסבו ,גרובמהו אנוטלא 'קיקב
 ב"כ םויב םימי עבשו ןקז םש רטפנו ;בובל לילגב ,אווקלאז קמב =

 רימלת) אנפמעק קירבאה השמ ה"ומ .ג"הרה ונבו ,קיפל "ית תמש
 ריוי עיש לע ללה תיב יפה רואל איצוה (םהרבא ןגמ עב

 ;תומוקמ הברהב :וילע ףיסוה רשא ויתוהגה, םע  ל"גה :רזעה 1301
 -- :ק"פל .א"גת טרופנרהיד סופרב אוהו 7

 ףלאוו ןמינב ה"ומ  לודנה ברה ןב .שריה ילתפנ היימ ןואגה ור
 ,םש ר"בא היהש ןילבול ק"קב והרות רואב עיפוה רשא לי'ז | 6

 לעב .אקארקמ שמנוב 'ר קהצי 'ר השמ ה"ומ ןואנה תומ ירחא)
 היה אוה  הנחו ,(םש /ןילבולב ר"בא כ'ג  היהש ארהב .ארוההמ
 הלעתנו הלעו .ליצו לישעה ה"ומ לודגה וניכר לש  ודימלתו לנתה

 רימעהו ;םיברב הרות ץיכרה ,ורוד ילודגו ינואגמ דהוימה דהא היחש

 ,סופרב רובה םוש ונממ אצמנ אל יכ םגמא םאו ,הברה םידמלק) |

 איבה רבינדייאק ש"רחמ ןואגהו ,אמלעב ןירדבמ ויה "יתהעמש לבא |

 גיל ףר םיהבז 'סבל .הבזה תכרב ורפסב + וישודהמ רחאי 1ט
, : 9% 0 

< - 

 ,ולקכנ דכ* לוקס ויכפ3 כ"ז ליסעס 'כ וכינכ וכ כיס קיקס ןכפיכ ,ויתודוש" 2

 קיד ותול יפע 55פש ןיפפסל לכוס ?ועוקפ תפ 5נעי ךייסס 390 ודינלתו
 סיכככס ןפ רקלכ סג ףלקו ןויז> יד ליכס  וזכ סםק סכוסס ןכנכ ריקועו 4

 סיסס קדג קע5 כע3 סקכע 'כ  כרסל כ"סכעו ,סימסכ עוקפ סלד םינטהש

 לודס ןקז קיסו = ,יפלוס לולכ פולי סיככ כשל סכוע ןוסנכ .ולוח3 סמקופצש |
 וניככו = ,ןיכסעע לס ככ .ליסכו גרוכםלקיכ כיעּכ 'פכתסד  .יקמע סנו = הים

 תוסופ ככ ו5 סלכסו | ,וקיככ דכככ סקופ סיסו ולוכנל זל 53 ל" ליסעס 'כ =

 וכיבכ .רבדי ךילו | ;סיכוס תועוקעכ קד5 סע ורפסכ רפוננכ ,ךוככו 0

 5פודכ עסייוו ףסוי 'לד 5סד רעו יכ5 ןכ 5ע ?ק560 סילנדכ 6
 :דוע לעלי לכו לכדס .עקפסיו ,סיס

 ויתודכותעו 8 ב"ח יפוי תלילכ
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 הל לאומש שורר 'פב הדגא ישורח תצק כ'ג ונממ ספרנ ןבו ,ב'ע
 0 .הבר .שררמה 9 השמ רי יםב ןכו ,לאומש ט ב

 ,- םישודח ףסוי שאר 'סב םגו : ,'ג תואב 'ז השרפ אבת יכ רדס
2 

 .חהא דימה - היהו. --- - ,םינוש םירפסב :דועו ,ץלעס ק"רבאה ל"ז
 ("שרוהב :הילה הנשבו  ,ןילופ תונידמד תוצרא עבראר דעוה ישארמ
 1 םש רשא ןילבול ריהיב תוצרא 'דד דעוה שאר היה רייא

 ! " תנשבו .,תיזנכשא תפשל הקתעהה םע םררטשמאב "נה תספרה לע
 9 בולפרעי .ריריב .א"רר דעוה ונואג ןיב המכסהב ביג אב אימת
 ומ ןפו  ,ל"ז ןירירהמ ןואגהמ םישה לע םישורה הדוהי תיב 'ס
 "תנשב .בושטניפ ריעב היהש תוצרא 'רר דעוה ינואג ןיב המכסהב

 0 כ לעו דינה הנשב האיציניווב ספרנש לאומש טקל 'ס לע גיל
 וק" 'פל אימה תנשב םררטשמאב ספדנש היוא ע"ש לע רימת תלוע

1 

 - יד עיעלנ ,איהה תעב .וספדנש םינוש םירפס הזיא לע רועו
2 

 =. :םחר היומ :שודקה ג'הרה ןב יבצ עזנמ השמ היומ ץואגה (ה

 0 .אוחו + עיש לע השמל תראפת רפס .לעב ליז .ר"יה
 < ררפסב | אובמכ  ,לייצז לישעה 'ר  וניבר לש .ודימלתו ותב ןב היח
 2 ,ריבגה! ברה ונב ןב ייע וילקת תנשב .ספרנש ל"נה השמל תראפת
 ! וו ,וטררוה קיקר  םייפ- .יבצ  עזגמ המלש | ה"ומ .רבכנה שישיה
 : ו םסרופמה ןואגה תמכסה כ"ג םש ספרנ םש םינואגה תומכסה
 [  טש"ותמבסהב .ונל ריעה רעה אוהו ,ןילרב קירבאה ליז שריה יבצ
 , - לואש ה"ומ ןואגהב םררטשמאמ ביל 'ר ןואגה ויבא יפמ עמשש ךיא
 לינה השמ יר ןואגהש, ,ליז לישעה ה"ומ לורגה וניבר ןב אקארקמ |

 לש ןרואמ ןואנה .ומא יבא יכרב לע לרגתנ תל תראפת לעב
 | אוהש ם"רהמד הילע  ריהסא והיאו ל לישעה .יר וניבר לארשי

 + לע :השמל תראפת ורפס רבלמ הנהו -- ,ב'ע "ארומלהר אר
 4 !עיש לע .השמל- תראפה רפס רוע וירהא הינה ,םפרנה ריוי עיש
 0 ופאשנ םלוכ םֶלואו ,הורגאבו תוכלהב םישורה הברה םגו רזעה ןבא
 ולש .הרגא ישורחמ הצקו .םויה רע םופרב ואב אלו םיבותכב
 ההותה לע םהנמ המצ לעב ברה יניע הארמל כ'ג ויה ודי תביתכמ
 :רואב .עיפוה ופרוה ימיבו ,(תישארב תשרפ ףוס םש ורפסב אוהו)
 ,  ה"ומ ג'הרהו ,םיברב הרות ץיברה םשו ,אטילד קסירב ק"קב והרות

 [( 0 לאוחי
. . 3 20 



 חנ

 גארפ סופר) םימש ירעש סיחמהעב שילאכ ק"קמ ליינס 5 -
 תצק ונממ עמשו ,ותיבב היה קפירב ריע ךרר ורבע  ידמ (הילה <
 ליצז לישעה ?ר וניבר ומא יבא םשב ול רמאש המ הרות ישוחה =
 ןמזה ךשמבו ,(איע ריצ ףד ןברקה רעש םימש ירעש :ורפסב אוהצ) |
 ,םהנמ הירב טילת תנשבו ,אנדרוה קיקב מרלו ד"באל- לבקתב | 1
 אטיל תנידמד תולהק ישאר עבראד רעוה ינואג ןיב .אוה .ם היה =
 הנק רפס תספרה לע ומיכסה םש רשא קסמאה ק'קב וא תיחש |
 אקארק ק"קב מ"רל םשמ לבקתנ א"מת תנשבו ,המכח ךרדו המכה |
 ,(אקארק. ק"ק הפ ד"בא זא היהש ףייה קהצו היומ ןואנה ימיב) |
 ,אנדרוה ק"קב ולגר לע  ראשנו ומוקמ תא בוזעל הצר אל לָבִא | 4
 :6  ןופס קקוחמ תקלה םשו ה

 ןואנה \

 וכ סיסס וכל עדוכ  ספעכ םללפפ לע: ס"כסע ןולנס לכס ויתודלותמו |

 יכ5 סיסס :ל"ז סילק ס"וע לודנת 320 סיס ןכס ,סכו ןכ : 28

 לס5  ,לנדרוס ק"קד :"ופ יכ5 עזנע סעכס ס"וע דכככס םישיס ליכנס גי ב
 כנכו ,סש ופעדקסכ  רקוכעכ דו: ע"ס לע סשעכ תכלפס לפס רולכ סילוק =

 גוייכו "36 סיסש כ"ז ס"לקע .ןולגס ססע ןתוק סיס .לוסו ליעל סזע וכל 2

 5ע3 וניככ ןכ  ףסוי ס"וע ןולנקכ עטכ ןפכ סיוע"  ןופנקכ קסדקסקווכ ק"קנ |

 קלוס ימודק ת:ק כ"ג סס םפדנ סשעל תקלפס 'כ ףוסכו ,ללועמ םיצ
 תספ ססיס םכסו -- ,ל"כס סעלס 'כ לינק ןפס קיסמ קז ססע 'כ ןופנמ

 מ"לו ר"35 סיס רש | ל'ז .טרופפלר .לכסכ ךול3 ס"וע . ריססס ןולגס בס =

 ןסכוסי .וכיככ .ןולנסו ,ו"קמ םכסכ רטפנו סנס סיפככלמ .לסוי  פדלויפ" ק"קב <

 כככו | ,3"* שולד 9" םכד תולעי 'ס5 | רלונפכ ורפססכ וינע סעקפכ = .

 .סמ '5 סלעסנ כ"ע בייק ףד טייס יפ< םלילכ ירפסכ סר5קנ ויפודופ וכרגד .

 ססלפו סיככ סטלפ וכ ויס יכ ןכנכ ןיכפסו ןיככ םופקכ סכז סזק לנס נסו | 6.

 ןופללס וכ3 = ,סכשי5 פוללוס .?כוע ויס סככ לש5 ,,ויפוכ3 ?קקול סיכתמ |

 רכעפלרעס ק"קכ .ר''כ5 סיסש טרופפלכ ןקכ ביכ סיכל ס"ןע ןולנס 3כס 2%

 ומע עטעתסס רכעפלכעס ריע ךקכד וכגעכ 5"ריע ןולנסו)  ,גלוככק*וו םכ ידעו | -

 וככו = .('3 סול | סילודג תככעפ | סימודנק ספכ לפוננוכ 5תייכופד סכופ5פ3 1

 ןייטסכעלפוו ק"קד רייכסס יטרופפלכ ןסכ םכיס י35 ס"וע ןולגס 390 סיס יכסס |
 ,לכו3 .ק"ק3 | ד"35 סיסס טלופפלכ ןסכ קקלי ס"וע ןולנס 320 יס )|

 ישילסכ וכנו .(סיחנז 'סע עו ןסכ סלכפ 'ס לע סעכססכ 63 וייקפ תכסנו |
 סיס



 יפוי תלילכ

 ק"קב גיהנמו שאר ןיצקה ןב) יתמרה לאומש ה"ומ ןואגה ו
 ברה ןתהו ליז .שובייפ אגרש ירוא ה"ומ באלסידאוו

 ק"קבו אלסימערפ קיקב ר"בא היהש שלשיפ ביל ה"ומ לודגה ןואגה
 רשא לאומש היב לעב וניבר אוהו ,(אקארק ק"קב וימי ףוסבו אניוו
 ;ערונכ רזעה ןבא עישה לכ לע ש"בה ורפסב לארשי לכ יניע ריאה
 ,בולריש ק'קב ם'רו דייבא היהו ןילופ תונירמב הרות ץיברה הלההבו

 בושו 0

 ץייכ קסני סיוע לודנס ןולגס וכ רםפ ,לדלויפ ףללוו "וע ןולנס בלק סיס
 ץיפופ ןופכג "וע  ןולגסכ סליסכ ינד לנסס) | ,קיכפיימ ק"קּכ ר"35  סיסש

 ס"וע סקלופעס ןולגס יכ5 סיס (ןיקסעע ךכל ככ ליטנו םי'כ קייקד ריינלס

 . - ,ןכסנכוס .םכירעכ 5פספ ק"קכ ייכו ריבס סיסס טכופפלר ןסכ פז ןנוילכ

 ;ךוסו .לטפנ זלס | ,ק'יפכ ז"קמ ןסינ יט רפ  פ"פקפ פכסע סינש וכ ךסע

 סולקו סילפכ ויכקל יכסו  ,סינס גייפ ןכ ותויסכ סיני ענסו ןקז ולוענ

 ,בירככנ -

 לופמ .פיפוס כ"סלו ,(ס"מקס .טרופככסיד סופד) תועוגסו .סילדכ 'ק לע .סנוסכ
 ,(כ"קפ לכיוו כופד) ייסינס סלנש, ונוס ללקו ם"םס תויגופ לע יכנס קנס סנ
 סיסס טלופפלק ןסכ לדכעע ססכפ .ס"וע  ףיקסס 300 ונ> סק ותריטפ לקסלו

 .ןוטנס ןינסנ  "כפכסיכ ודע; רפש < רולכ לינוסו ןיכפטלקפס ריעכ "פו בכ
 סילוכסס ללסו ,(וטימקמ גרוכסערפ סופד) םוכמ 'םע לע סיסודס לוסו ליז

 זס סויפ דע סינותכנ סכוכ ו-לסנ ספ ופעדקסכ דוע גססס

 נכס פיס ןוסלכס ,כיכס יככופפלק ךולכ 'כ ןוסנס לס ותוכ יסקול .וינתחו

 ק"דנסס ליז ץכיס ילספכ סיוע ןולנס ןכ יזנכסס ללרסי ס"וע ןוסנס

 יכטסו ,(ג"ע ק"ס ףד לפרסי תי שוכדב לריכ דוד כיע 'ס3 סזע .סלל) וכל

 קייפפ וייקפ תכסכ ויני יפדכ רטפנס כז לכיפס ללועס ס"וע ןולגס 3כק סיס

 ויקס 25 םדוסכ ןימ ק'קנ ודפסככ וינע סעקפכ :'ז ןפכוקי .וכיּכל  ןולגסו)

 ןולנס ככס סיס ישיכסקו ,(נ"" םוכד 5"ק  םנד תולצי 'ם: רלונעכ ק"פל

 סוקנ סלענ) סכירמסו גלוגדירפ ק"קב ד"35 סיסס 2%: סייסנפול רעכ סיוע

 סלונס לכולע ןופנפ ודוד ןתס סיסס סייסנפול לכי  כסימי ס"וע ןולגס ויס

 עקיס 3כ0 וכ כשל ,(סנידעסו נלכפ ק"דכלס | כ"ז םייסכפול דוד ס"וע

 ףירפס ברכס ס"ס סיסלס ינפ סיס גכונסערפנ סייסנפול קפלי ס"וע דכככסו

 רטפנו) ,קסכ יפ  ם"סמסעכ | נכונסעכפע | רענוייסנפוס לעכ | סיוע | לודנס

 ףיכסס 3כס ס"קו ,(סכס סיעסת ןכ ותויסכ | ,י"לת ירסת ג'י  גרונסערפב

 לודגס

  ירגנו ןעיככ םכפס כקיס ולפס םופדס לופכ פילוק ופרוס ינינו



 טנ יפוי .תלילכ 0

 ק"קב מירו דיבא םש היהו זנכשא ץראל ךלהו הזמ עסנ .בושו
 לישעה "ומ לודגה וניברל קהבומ רימלת היה ופרוח ימיבו ,אדרויפ ==

 לצא  כ'ג רמל ב"האו ,('ק תוא ףוסב םישנא תומשב שיב) לצו =
 דיבא ותויהב -לינה שלשיפ ביל היומ הרובחבש ירא ןואגה ונתוה |
 א'נ ןמיס רזעה ןבא שיב) ל'ז וניבר תריטפ ירהא רימ ַאקארק הפ = =

 א"פ ףר) א"ה יפוי תלילכ ירפסב הברה ויתורוא ונרבד רבכו ,(ייקס
 לינה שלשיפ ל"רהמ ןואגה ונתוח  תודלותב םש הורעהב 2 %
 -- :הזב ךיראהל מ"כאו 1
 ,ל"ז ביל .הירא .ה"ומב ,בובלמ אריל רוד ה"ומ לבוקמה ןואגה 7

 םינבא יקלח 'סו טלקמ ריע 'סו רוד ריע םיהמהעב אוהו =

 תולהק המכב לארשיב הרות ץיברה ופרוח ימיבו ,םירקי םירפס רע
 ק"קב זנכשא  תונידקב םג  כיחאו אטילו ןילופ תונירמב  תושוחמ = /

 מ"רו ר"בא היה וימי ףוסבו ואצמנ םש רשא תולילגה יתשבו אצנגמ =
 א"ה יפוי תלילכ 'סב הברה ויתודוא ונרבד רבכו ,םהרטשמא קוק ,

 תודלותב .

 לוסו ,(ק"פכ ל"תכ תכט סייד '5 סויכ סס לטפנו) ןיסענייל ק"קנ .כ"ססו -

 תייוס ינפכנ  תופילס ןכ סיס ץיכזעלדכ דייג5 ופויסכ ופכוס יפיכ דוע 5" -

 קיירכלס ליז ליקנערפ ךולכ "וע  רידלס ןולגס וללס סע ססעפלו סכלקמ ( <
 - קפסכו "ו .ןמיס קול קנס: סיעכמ תלטע םייוס יככ רלונעכ -

 קירפ כ"ג .סיס ותליקכו ותפיכמ לדונ דכלעו ,ו ןעיס "וס קנסנו נ"כ ןנים 8 :
 ברל ירירי דוככ | ונפס וכעע *5 רפיס לס5 יפכ ,סיעיכ םוכיל סשו סיעת

 ,ויפלודו לוד לוד =: לעכ = ו"ככ .םילוו םקיס קיזייל ס"וע לכוכס םכמס לוחגת

 םוככס ישודס קכככ וילקס סיככ סנו ,לכיוו עייעכ יעע עסעפשע יפויסב 2

 סלפו סכסס לודנק ככ ידידי וכ סזע  יכעידוק לסלכ דלע .סכלס תודנמו
 יפרוס יעיגו -- ,יכ5 ויגסכעב ,ןערסלט ק''רגפס וייככ סייסנפופ סייפ סיחע < ₪

 סיקסיפו םייט3ּ סינוס סיכופלפכי ס"וס ינפכנ םופילס כ"ג יכ סיס ר"ירס 3

 < סינותכ3 סעסו | ,ל"כס ןיסעבייס קיידבלס סייסנפול לענ 'כ .ןולנק כלס סע

 לוזגי ס5 םופדס כולל גכקנ ופילוס5 וקל לסל ,"ן"ק פלו, ם"וס ילפסב

 3 סי 2

 עדו

 < וי ו-0 ית
 : 6: יי /
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 יפוי תלילכ

 אוה םגש ונבתכ םשו ,א"ע ה'פ ףרב זיטה לעב וניבר .תודלותב
 םישוהד לע רוד ריע ורפס שארבו ,ליז וניברל קהבומ דימלת היה ליז
 :ליהזב בהכו וברל רובכ םש קלה ,'ר תיב םשב ארקנה 'א שוררב
 לכ לש ןבר יברו ירומ ינודא אוה ידודל הוהפל ינא ית טק . הנהוו
 קיקב "רו ריבא ה"הללז לישעה ה"ומ לארשי רנ ןואגה הלוגה ינב
 רובכ ול השעאו ,אקארק ק"קב מ"רו ר"בא היה וימי ףוסבו ,ןילבול
 ןמה בושיי ומשב בותכלו הזה קוספב הז יירובה ליהתהלו ותומב
 ?רומנלו ליחתהל ילע ןגי ותיכזו ,רבקב תובבוד ויתותפש 'יהיש ירכב
 תשרפפ הרותה לעש יישריפ לע םינבא יקלה ורפסב םגו .כיע
 ,"יברו ירומ,  םשב וארקו ומשמ הרות ישודה כ"ג איבה םש ינימש

 תתמכסהב גינת תנשב אררויפ סופדב וייחב רוע םפדנ הז ורפס
 רפסהו ,םש אררויפב ד"בא זא היהש לאומש תיב לעב וניבר ןואגה
 החאל ולוכו שילש קר וייהב כ"ג ספדנ לינה םישורר לע רוד ריע
 ה"ומ ןואגה ברה ונב ייע טיעת תנשב םררטשמא סופדב ותריטפ

 ו ןודיב בובל ק"קב גיהנמו שאר: היהש ל"ז אדיל היהתפ

 היןמ דיסהה גיהרה ןב יזנכשא ןילעה בקעי השמ היומ ןואגה (ה

 יערונה אוהו ,ליז ל"שרהַמ וניברל דכנו ןינ ל"ז השט

 הפב םפדנש הבר שררמה-לע שוריפ ,השמ ידי רקיה ורפס ידי לע
 ,לארשי .תוצופת לכב טשפתנו :,הנוהב תנתמ שוריפה םע םימעפ
 ןרפסכ ואיבהו .םישוררד לע השמ יניע רפס כ"ג רבה הז רבלמו
 ";םיבוהכב ראשנ אוהו ,'ר תואב ר"וי השרפ הישארב ררסב השמ ידי
 ץיכ ילתפנ ה"ומ ןואגה לודגה ןהכה ידי לע םימ קצי ופרוח ימיבו
 השמ ידי ורפסב ראובמכ ,ןילבול קיקר ר"בא היחש ליז ןושארה

 השרפ תישארב ררסב םש ורפסב אמגודל הארו) םינוש תומוקמ
 םגו ,ןילבולמ ץ"כ ןיררהמ ןואנה יברו ירומ יפמ דיוי תוא ףוסב יה
 םירושה ריש שרדמבו ,ריפ השרפ בשיו רדסבו ו"ל השרפ הנ רדסמ
 לינה ןואגה ישוריהמ כ"ג םש קיתעה ד"וי תואב 'א - ףוסב
 לודגה וניברל קהבומ רימלת ןכ םג היח ןכו ,(םיבוהכב אצמ רשאמ
 ןילבול  קיקב אתביתמ שיר איהה תעב היהש ליצז לישעה ה"ומ
 תואב ט"צ השרפ יהיו ררסב םש השמ ודי ורפסב כ"ג ואיבהו ,םש
 ה"ומ ןואגה יפמ ושוריפ יתעמשו :םש בהכש 'א
 ול ויהש ונערי ויתורלותמו .ב"ע "ל*צז יברו ירומ לישעה

 השלש



 טנ יפוי תלילכ

 ירא לודגה ברה היה ןושארה ונב ,תחא ,תבו םילודג | םינב השלש |
 רואיבב יתוילעמ ילימ המכ איה םג שרהש ל'ז בול ה"ומ" הרובחבשי ₪
 םתוא איבהו -,םירברה תא רמש ייבאו ,םיהומת  םישדדמ  הצמ -

 תישארב רדסב הזמ 'ע) ;םינוש תומוקמב :השמ ידי ורפסב ומשבי
 הנ ררסבו ,'ד תואב ז"כ השרפב םש רועו ,א"י  תואב ויב =

 תואב 6 השרפ ךל ךל ררסב םש דועו /'ם- תואביג*
 היה ינשה ונבו" -- .('ןווב הפיו לורגה ינב ביל המ ינב יפמו

 שלפרק ךורב ה"ומ  ןיצקה ןתח ןילעה םהרבא : היזמ 8 
 שרדמה לע םהרבא ערז רפס לעב אוהו ,יתבר אנולג קייקד" מ"ופ =

 בושטניפמ ףלאוו ןועמש ה"ומ ןואגהל קהבומ רימלה .היהו" הבה
 ימלשורי .תודגא לע םיסכה רובכ ם"המהעב קיגלעמה | קרא
 ינממ ביג ספדנ ןכו ז'ט ןמיס רזעה ןבא לאומש תיבב כ'ג אבומו)

 אגה לש וניקז היה אוהו ,'א ןמיס והילא די תיושב תהא הבושה %
 ראובמכ םהרבא תירב :ת"וש 'ס לעב .ל'ז - בוקרטעיפמ .'יבצ הגמ"

 פהנמ :היומ לורגה ברה היה ישילשח .ונבו .(םש ובא תמרקהב
 םייהנפוא דוד יר ערונה ןואגהל .קחבומ רימלה היהש ןולעה ילנמ = : 1

 ק"קב ריבאל .לבקהנ .ב"חאו .הבה שרדמה לע .השמ ידי 8
 ערז 'פ : תספהה לע המכסהב אב .םשו ,בובל לילנב .ןיצרתאה
 לקה םהרבא ה"ומ ןואגה ברה הנהו -- .הבר שרדמה לע םהרבא =
 :ארל לבקהנ כ"האו ,טראוו ק"קה דיבא ופרוה ימיב היה לינה =
 שלפרק ךורב 'ר ןיצקה ונתוה ןכשמ םוקמ יתבר אגולג ק'קב ר"ב <
 שוריפה םופדה רואל איצוהל עניו הרטו ;םש ם"ופ היחש -- ּ

 רבהמה ןואגה ויבא השמ תומ יירהא ,הבר שרדמה לע השמ ידו -
 םינואגה תומבסהב ה"סת תנשב א'דפפב וסיפדהו ,םיברה תוכזל -- :

 ןואגה יפמ עמשש המ םגו םישוריה הברה ולשמ ךפונ ףיסוהו .,ל'%

 רובכב וב תאו ותוא ה רועה יריבגו ,אניוו - ה

 10 ה"ומ לת ברה אוה 0 0% ארק \ זאו ,םהרבא ערז |
 ןילעה

 | ר'רהב ריאמ היומ ןואגה ברה תשא התיה הריבגה םתוחאו ,לי'צ

 לע המבסהב אב םשו .,ןישטארב קיקב ר"בא .היהש ל"ז .ןושמש



 יפוי תלילכ

 ,אנליומ ליז דייה ץיפש לאפר היומ שורקה ברה ןתה היהש ןילעה
 = השע .ןכו ,וייחב רוע סופרה תיבל ורפס תא איבהל ותוא הוצו

 '  ףריצו ,וישרפמו שררמה םע דהיב היפה הנשב םררטשמאב וסיפדהו
 ולא ה"ומ ברה .רבהש רזעולא יבר : תנשמ שוריפה כ'ג ומע

 יסוה ויפת הנשבו ,השמ ידי לעב | וואגה לש ותוהא ן ןתה ,בושטניפמ

 וארמ הפי 'פה םג םש שי רטטאב רואליאתהו ו .הינש רוע
 ₪ ומ ניהרה ויבאמ םיאלפנ םישודה ףוריצב .ימלשורי תודגא לע

 *רהמ .- וברמ / ש המ םגו ,םהרבא ערז 0 לינה םהרבא

 : הזב ירו

 תח 9 ל"ן לאפר ה"ומב אקארקמ םהרבא בקעי ה"ומ ןואגה (ט
 - (בושטניפ ק"קמ ארורב ןמלק ה"ומ לודגה ברה

 | םללנכו ,ל'ז םינואגה תומכסהב ספדנש הרוהה לע בקעי תלהנ יס
 3 2 תנשמ ל'ז וניבר ןב אקארקמ לואש ה"ומ ןואנה המכסה .םג
 ₪ לע םש רועה רעה אוהו ,אקארק לילגר רייבא ןיירע זא היהש
 - רבהמה ברה הנהו .ליז ןואגה ויבא .תבישיב רמלש רבחמה
 5 - ובנ ן:) אתיירואל ליה ירובג תלרגמה אקארק ריעה ירילימ היה

 1 יח םש ב לכ יפב ארקנ :היהו \ (םש בקעי תלחנ .רפסה רעשב וילע
 . קעי םשה יכ) ויהומכסה לכב ע"א םקה ןכו ,אקארקמ םדרבא
 קב ריבאל לבקהנ ופרוה ימיבו ,(ילוח י'ע כ"הא ול ףכותינ
 70 גאל לבקתנ כ"האו ,אקארק לילגב תולהק המכב רועו בוקאר
 2 ב אוהו ,רובכ .ותהונמ םשו ןרהעמ תנירמב קינפייל ק"קב מ'רלו
 : יש תנשבו ,הרוהה לע רזעילא יבר תנשמ יס לע ב"נה תנשב המכסהב
 < 'ם לע .חינת תנשבו ליז ךישה וניברל םישנא תרובג יס לע ז'נת
 < ה"ומ םלשה םכהה .לודגה ברה היה נבו ,הרותח לע לאומשמ םש
 -" זוד היומ םיעורה ריבא םסרופמה ןיצקה ריגנה ןתה) ןמלז הירמש 4

 (אקארק קירבאה .ףירח קהצי ה"ומ ןואגה ןב אם ק"קב מופ
 \ .קיקב בוט שרוה היה וימי ףוסבו ,קינפייל ק"קב גיהנמו שאר היהש
 תא "רדיפת תנשב םררטשמאב סופרה רואל איצוה ליז .אוהו ,ןדנול
 נהוש ינבא ורפס םע ,ליז ןואגה ויבאמ .ל"נה בקעי תלהנ 'סה
 < שריחש המ ,םירקי םישודיה ,הרותה לע ל"ז אוה םג רבח רשא
 . < ץתובר "ינשמ טרפבו  ,םירהא םינואג יפמ עטשש .המ םגו ומצעב

 . ןואגה 7



 אס יפוי תלילכ

 ,ל'ז אקארקמ לאירבג היומ ןואגהו ל'ז ארורב םהרבא.-.ה"ומ ואנה
 ,ליז ךישה וניבר ןתה שינאמ ה"ומ ותדוד ןב ןואנה ברחמ

 יפמ עמשש המ  הרגא ישודיה תצק כ"ג סיפרה םש  ותמדקהבו
 --,םש אניווב ותיבב ותויהב רעמייהמרעוו ןושמש 'ר ריבגהו אנה
 ברה תשא התווה לינה בקעי תלהנ לעב ןיאגה .םהרבא לש ותבז
 ר"בא כ"נ היה רשא ץנימ יול תיבמ שיא ללה ה"ומ ףירהה ןואגה
 בקעי תלהנ לעב ברה ונתוה תומ ירהא ,םש קינפויל קיקמ מ"ר
 הריתה לע רזעילא יבר תנשמ 'ם לע המכסהב אב אוה 'םגו למ
 המכסהב כ"ג אב ןכו ,ליז .ברה ונתוה .תמכסה ירחא. ,ליעל 8
 ,הבר שרדמה לע השמ ידי 'כ תספרה .לע ומיכסהש םינואגה ןיב
 המכסהב אב םשו םייהנמ ק'קב אהביתמ שירל םשמ לבקתנ בשא
 ם"רהמ .לבוקמה .ןואגהמ הנשמ .יררס השש לע זמרה לוק 'ם "לע

 " :.הזב יהו - לה תוכל

 ץריה יבצ לאומש .היומ ןואגה .ןב ביל הרוהי הירא המ ןואגה 6
 שיקריפ לאוי ה"ומ לודגה וניבר ןב .בושמגיפ קידבאה

 ןואגה וניקז לש ואסכ םוקמ כיג אלמ רשא אוהו ,היבה .לעב !ל"צז
 ףוסבו ,לילגהו  אקארק  ק"קב מ"רו ד"בא ראפ ןהכו .,היבה 5
 רשא | ויתובושתו ,רובכ ותהונמ םשו ,אטילד קסירב ק"קב "וומא
 םהרבא חיומ ג"הרה ודכנ ירי לע ביהא .וספרנ הכרב .וירחא ריאשה
 "הירא תגאש, םשב םארקו אטילר ץינשיוו ק"קר דיבאה עטנ ןתנ
 רועו ,(להחש לוק םשב םארקו ויתיבושתמ תצק כייג םהמע ףריצו)
 ףסאו רבה רשא יארתב םינואג תובושת רפס. הכרב וירהא ריאשה
 םלוכמ השעו ,ורוד ינואג ראשמו ה"בה לעב וניקז תובושתמ טקללא
 םהו ,םש רפסה ןוילגב ולשמ :ךפונ רוע םהילע ףיסוהו תהא הדו
 אקרוט ריעב סופרה רואל אצי הז לכו ,תורוצנו תושרח תורקי תוהגה
 פיהמהעב בושטניפמ והילא היומ ג'הרה י"ע ותריטפ רחאל בר :ןמז
 ויעקת תנשב גארפ סופרב םעפה דוע םפרנ בושו  ,והילא הנעמ
 רוד היומ  ג"הרהמ הרוה ישודיה הצק כ"ג ופוסב וילע ףסותינו

 :ליצז .שטייד

 ןואגה לש וגרוה ונבו ורימלה היה לינה .ביל 'ר ןואגהש עדונ יז
 ןואגה ויבא תומ רהאל יכ ,בהז ירומ לעב יולה .דוד הי"ָוִמ

 ירהא ז'טה לעב ןואגהל ומא תאשנ ל"נה ץריח יבצ ללאומש 53
 התמש
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. . 

 וניבר הב הקבר :תרמ  תינברה  הנושארה ותשא וילע התמש
 ּי שבר לש והיבב ביל 'ר"ןואגה לדגהנ זא ינטו  ,ל"ז ה'בה
 -% [ תחובהבש יראל השענש רע :;התמרה ותבישיב .כ'ג .רמלו "טה
 [ ו לישעה היומ לורגה וניברל קהבומ דימלת  כייג היה ןכ ומכו
 עהב זי ןמיסב יארתב םינואג תובושה תיושל ויתוהגהב ראובמכ
 רז ה וחויצהמ ללב מיבר .הבושה לע םש".בתכש -.םש "ב

 פ המב קספש לישעה ה"ומ ןואגה יברָנ ירומ ינודאל יתיארו,

 ר רמעה םוקמ לכב .ןנירמאר םישה ןמ היכוהל שיד ףא רוסאל
 כו ,ל"ז ויבאמ לכק ךכ םימ אתועירה םש אב כ"האו ותקזה לע
 .הרתוה הטהשנ 'מגב ןנירמאד אהמ ל'נח ןואגה  תויארש
 למה ברה יברו ירומ .ינפל ולא םירבר  יתעצת - :"האו

 016  ונרבר רבכו :ליכע "הסלקו יולה רוד :היומכ .יגרוה .יבא

 :לעב וניבר - תורלותב א"ע ט"נ .ףד א"ה יפוי תלילב ירפסב
 : :(5 הזב ךיראהל מ"באו מש

 : 9 !ג כ"ג. וספרכ לכס סייכס לעכ דככ 3י5 יכ ןולגסע יכ-  ערו (לי

 " וגננ םפדכ 0 ,סט יפלסכ | םיכופנ .תוכוסת רפסס ,יא
 ₪ ליעל וגלכז רנכו ,ז"ק ןע'כ סיס :קעי תוכס תיוסכ תסל סנוסת

 .סילוס לספ סיכ5 תגלס סש3 סלקנפ וכס פיוסמ דסויע לוכס כ'נ ונעע

 * ,פיטילד ץיכפיוו .קיידדלס םכזייע עטכ ןפכ סקכנ6 ס"ומ | ניקכס ודכנ

 רש "1 סיימכס דככ ריסס 3יכ יכ  ןולנקל דככו ןיכ | סיס ויכל רנע

 ףיסוסו ,(דונכ ותסונע ססו סלםיעערפ ק"קכ וינ* ףוסכו כוכ5 קידכס

 < סנוטלכנ םפדכו  ,ילסס לוק, סעכ סלקק לסל ויתונוסתע תלק סנ

 ! ו'קס תכסכ יקינונפס ליעכ תיכט סעפ כ'סלו  וימת תכסכ טיוויילכ

 טק כונס לוס שיווייסכ ליע3 ספדנש ןופלכס יכ לכ יכ5 ןוקקל לספו

 3 ספוק ןיע ענסמ 85 כש5 תוכוסת תלק סקו טעע קל סם םפדנ 93 יכ
 2 ברִמ '5 סנוסת כיג סכותכ ללכנס 55 דוע לו ,יכפס תרוכג ססע רכיכ לכו

 -/ תועס .כדסו ט"כק ןפיס לזעס ןכ5 .עיססל לופיככ סנו ,ז"טק ל

 :םז לע ריעס כנכ רסלכ | ,ז"פס 5ע3  וכיככנ- סלוכ כינ ססמ 5*3 יפ
 7 ,טיקס 'כ תופכ סיטנ5 תועסכ ןיטיג ביט וקפסכ | םויכגכע זיסכסנ

 סט םופדס סנ הז דנלעו ,טענס ןע טעמ סל יכ כי .'כ ןולגסכ רפסנ לכס
 רי" ליכוכלט ופדכ 5וס ןכ 55 סלולו ,וכ לדס לו כפות 52 וסלכע תססע לוק

 = .םפדנש



 בס יפוי תלילכ

 לעב ןנזופמ ר'מר שריה יבצ ה"ומב לרנעמ םהנמ ה"ומ [ואגה (אי

 הלההבב היה איהו ,ם'שה תורגא לע םחנמ תנצנצ רפס
 ב"נת תנשב כ"האו ,ןירהעמ תנידמב איושילעה קייקב מירו יבא
 םהרבא ןגמ '5פ לע םיכסה זאו ודארגימז .ק"קב  מ?רו ד"בא "היה
 ,בארגנעוו קיקב מירו ר"בא היה ח"נת תנשבו ,הנושארה .הספרהב

 זאו

 ולרסכ ליככ כסש לוקו .סיכ6 תגלס 'םס קפדג סם ייכ סנולחל3 ספלכש
 תוכסלו תוכודג תוככ םוכוספ וכ ול3 יכ ,םוכיסכו תועככ לודג לונח וס סגו <

 דועכפס סי: טטוסל סקזקס ודי קלו ןכדנ תפ לנסעס 3900 ס6כס ןס3 לפס

 סס  קלרס לתוינו ,סכופת תועלקע לככ רנד וינסוםכ כיטסכו ,סיקסופסו <
 וככ ייפ דועו ,םוכונע יכיכע3 סינעפ סכלס כיסס לס5 ויפוכוטתכ םוסמפכ

 דוקי .סיכ6 לוג סיפיפ .כיע5 וכדוע פולו כ": זיטס לעכ וניּככ וגרופ 361

 ופרוכג ספכסו וסכ 5 ססכ ככ | ,רעל) .ריע3 זריווס \ ק"ק3 | "כו 0

 15 עינס .לסלכו | ,ןוגיעס יכככמ = תוכוגע ספכ ריִססל סרופ לש  ססמסלמב |
 קסעעלו סכלסכ ודי לע ןכע סיכסס ,זיעס לעכ ןולגס וכל ינפל ויפונופפ

 ןע'סכ סש סיכ5 םגלס 'כ3 סענודכ סלכ  .סכוק ספיו ןד קפיס ןיכ5 כפכו

 סיס לפדק לתכע 5ד לסלע, :ל"קזכ 5תתלד סכונע ןודכנכ סש גהכמ '3

 ינפל סירנרס לדסל .יפסב .כ"ע .,סימיל .ריע5 .יכרוע יככסו 530 .סכויע סכירמו <

 היע י"ג סיק55 ליסכ | סכונס לופע יכלו יכופ כודגס 3רס ינכומ ?36 פודל

 ונקז .ילוט .םייקנסעכ ליכנסו .כו35 ק'קד רייכל יוכס דוד ס"ועכ ג'ו גייל טייפ

 סתלנ) קוספ5 ןילו = ,סיטיסד סירעל סיכיכ5 לכס לכ ס6לוס לעכו ןקז לוסש
 ףולוסל ויפיג ןכ תופעכ םפו סכילס ,55סכ 5 ויפ תלו סשענמ סככסכ סתדח

 ןפביו ספרי לוסו ,וככ יכס3 רינלפכ ץנפל ירכד ררש6 כ"ע ובר ימפמ .סכלס

 סנ יתעד סוסל קכ יכלו ,ללעס ופ ןיעי תוכפכ וילוכ כע רכרס 6:* ויפמו
 כיפת קז לעו ,כיתס5 סש ותכופתכ ךיקפסש םייעיו  ,'וכו "סז5 םיקפמ יכנס

 סלכ = ,יגלוס יכ3- סכלסל .ןווכ ספי  :ל"סז< סקלק סנופמ סע ז"טס לעכ ומ
 תספ סנוגע ןודכ3 ןכ סנ 'ג ןעיס3 סע דועו --- ,כ"ע "יולס ןטקס שוס דוד

 הכלב ופעד לע ךועסל .סלכ 03 ךפ | ,5עלע5 סריססכ לנסעס סשס ךילפסמ
 וילסכ ס"כ סויכ ז"טת לע ןולגס וכל יכפ5 ופכוספ 5 סנ עילס כ"עו

 ריבס 15 קיסש ז"טס לעכ וניכלו ,זליווס קייק3 ד"35 15 ופויסנ קייפכ גייכמ

 ,יגלוס .יככ .סככסכ ןווכ .ספלו כיג 3פכו ספ סג ועע סיכסס כונ5 ק"קב

 : כייע  ,"כילנסו .3ו35 ק"ק3 .סנוסס ומס ןטקס לוס דוד סלכ

 יכסלו



 ק ןולנס ןפס סיסט ןילכולע ס"רסע וניכר .לש ונפח .סיס לוקו ,קנוטלרת קספדסכ סעד"

 יפוי תלילכ ו

 ול" 1 ק נת < ,םינפה םהל לעב רבחש םייה יקוה '5 לע המכסהב אב זאי

 3 תמטי [- היוא רוטמ רצקה יש יניד / ,םהרבא 6 לעב לש

 עי .סקות ןינכסכ "כלו דייכלכ לכקפכו .,ולק תל 'ד סירס לסל ירהאז
 ₪ ופיכס לורת ינולנע סינכ סנ 15  ,תודכככו תולודנ תוכסקכ

 ופפ0 ןסכס ספמס .ס"ונ לודנס ןולגס סנ סלככעו ,ססיתוקיפסו ספיתוכלס

 דייכסל לכקפכ ויני ףוסנו ןילכול קיקכו ,לכרכוס ק"קכ .ד"35 סיס של
 : ירפסכ ויסודו6 וכלכד .רנכו) ,ןיפלכעס ריעכ ותעיסכ ךרדכ רטפכו 3וככ

 י 3 ויתולפס 16 עילס .לכרכוס ק"ק3 סכיק ותויסנו ,(3יי ןעיסכ 5"ק יפוי
 [: ,סכקלס ופעד תעכסס וכעת םקכו | ,5"כק ביל 'כ ןולנס יכפכ .תוכונע

 מ כ ןפיפנו ט" ןא"סכ סס קיכפ תנפס 'ם3 ןינע כורכ  סםיִרּדס ופכ

 ₪ עלק רס6 | לינק טכופפלכ סקעם יל 5 תוכופפ ': סט וקפדנס

 כ ןופ ול ביסס לסל ל": ןולגס םונוסת סנו | 2" ל"כסנ ןולנס יכפכ

 % :(* קזע ני" ןניפנ סנ ס'םעיו לודנ
 | "כו "35 ויפו ףוס3 קיס | כינס 3% כ ,ןולגקס .עדוכ לכנכ  הנחו

 כ .קסילנל ופוכ סקטכ סלולו = ,הונכ ותסונע ספו ,לטילד קסירכ
 ,רניכ לועו ,5יכלופ םונידפכ . סדוסי יכע :סנוכ3 תונכרס רתכ3 סניש

 ם/ץירס ססעו ,זכיווס ק"קכ גויירו רייכל .סיסו רלפ ןסכ רככ נייכת תנסכ

 6 = הנובלל ל

 : סיר קנלמ 'סכ סקפדנס ותכוטסכ טרופפלכ ןתכ קתפש ק"וע ןופנק> יתיארו (*

 מכ ןילכולע ס"רקע וכיכר ם6 סס ןירכד עלעפכ ףיכסס ,סש טיי

 יפוי תלילכ ירפסכ ויפורלוסכ קמע יפרכזק רככ יכלו ,"ל"לז ססרופנוק ןולנס ינקז יכס

 יכ 5" .ןילכולמ ס"רקע וניכר יעיכר רוד סיס קז טרופפלר סקס 'רס ,כ"י ןוייסכ

 ינפלפו יסכר סנכוד ק"קכ דיכ6 ויפי ףופכ קיס רסס ןטיספיכ ןקכס ןעחנ 'ר ןוקנק

 7" ריריכ- 6"רר רעוס יכוסג ןיכ סננ סיק 6"לפ םנסכו ,סזכעכ ק"קכ ד'כס

 קייפ 0*סלכ ןעהכ ריעלכ סלכ, סט ספחו קרופת לע קירש כל 'סס לע ווויכסק

 2 ןיכ .ופמכסת כ"ג  ןפכ כ'נת סנט םלחסכו ,"טזלעכ ק"קכ סנוהה טרופפסר

 .,ליככ כ"נ סססו ,סיטורד לע ןויל םומסנ רפס לע כולקרעי ריריכ ןטק ןילופ תנירעד

 חכ כוכל ק"קד ד"כפ קיסש ןעג סוקילס היועכ ףסוי ק"וע ןוסנס ןתה קיס תוסס עוד*

 ךיטס לע ופעכפס.ןכ סנ" ןסנ ויס תנטכו ,כ"ע ןמיס ףוסכ קדל העל פ"וסכ סכוווז

. 4 
 < ק"פו שיש :םנטכ רטפנו ,לקלרק ק"ק קפ הערכ וסופיטכ גקנ רש ריפש ןקכס קחלי קיוע

, 
 2 -- :ןופס קקוחע תקלמ ספו



% 

 נס יפוי תלילכ לו

 םינפה םהל לעבמ כיג רועה ןבא יניד לע ךרד יקוה רפס לע בוש
 הלהתב דמלש ומצע לע דיעה םהנמ תנצנצ ורפס ףוסבו ,ל"נה

 כ"האו ,אקארק ק"רבאה לי'צז לישעה יר וניבר ןואגה לצא :הבישיב

 ,בובל :קי באה .בהז ירוט לעב יולה רוד היומ ןנאגה .תבושיב מל
 וניבר + תורלותב א'ח יפוי הלילב ירפסב כ"ג ונממ ונדב המפ)

 -- : הישעוו א"ע טינ ףד זיטה לעב
 ינפל ושמש רשא הלאה םילורגה םיבכוכ רשע רחא דבלמ קמה[

 הנהכו הנהכ דוע ויה ,וירבד תא אמצב ותשו הבישיב .וניבר

 ,הרותה יריראו רודה יראפ םלוכ ויה רשא ,ל"ז וניבר .ידימלת

 ולדגהנ רשא וידכנו וינינ םגו  ,ויתונב  יהקול וינתהז וינכ 8
 ישפות ןכ םג ויה םלוככ םבור רשא ,ויפמ הקל והקלו היברב לע

 הרות תונהלש 'בל כ"ג וכז םהמו ,לארשיב הרות יציברמו

 - ,ץרא ירבכנ  ילודגמו רודה .יסניפ כ"ג ןיהו ,דחא םןקמב הלודגו

 :ונירבד ךשמה ףוסב האלהל .ךוע ראובי רשאב

 ס'כמ סנסגו | ,ינכפפק ק"קב ד"3לכ סםע כ3קפכ כ"סלו | ,ז"טס 'כפ3 רב

 ס יכולג םוגוספ 'סכ ויפוסנס3 לפוכעכ ,סס ולסכ לע סי 3

 ססעו ,ט"י ןמיס3 סס סיכמ סנטס 'כ3 תספדנס' ותכוסמ כ"נ כתכ טסו" וכ"
 3 ו

 סוינ .סיכ ןמיסכ סם ולפסכ ופכנוסת3 לסוכעכ ךיככפטס ק"ק3 ד"59כ\ 25קפפ"

 סמסעו | ,קייפפ ק"5ת תכט גיי סויע סש 'ו ןעיכנו ,ק"פכ זיכמ גם למ

 0% רכיכרייסק .םילסננ ןופנסכ תונוענ יכידד 3תכ לס5 ותנוסת כינ סנש

 ר'5ב55 םסמ | כנקפכ בוסו | ןס"כ ןפישכ כלועב תכועל ם"וסכ סספדנ ' קה

 ולפס3 ותנוספכ רפוכנכ סס ופסכ כע כםי לנכ "עס תנסכו ,ןטסועלז "3

 סנעפ םכפ5 רפס םםפרס :ע ופעכסל סם ןפכ טיפס תכסכו' יז"פ כיס" שמ

 סמ גסכ גינס תנסכו ,ןיטקט ק"קב ריִּבְל5 לכנקפכ סשעו ,5"רפפ םופדכ םלמ

 תספרס לע סנכססנ כ"ג 93 ססו ,נ"* ןעיכנ סמ וכפס3 תספדנכ ותנופמ

 ,סרכטסע6 .סופרב גינס סכעפ םנפ5 לככב  סספ >ט סדנק לע סיספ שופכ "מ
 0 ליכנסו לקלכק ק"ק ספ פ"רלו -"3לכ ככקסכ ו"גס פנס ע5903ו

 יינ 3םכ | וכריעב ספו = ,קיופ .עיס לע :סלור3 סככס רפסנ יפפכסס 3

 ספע לגקפכ קייפ: ם"ת פנס ףוסכו ,קייכ ןעיסכ סס ורפסכ תספדנס ופנוסמ
 רככ סיס ק"פמ פייסס ירספ 'ס 'ג סוינו ,8טינד קשיר ק"קב "לכו 5

 כיכב ןלו סוקע3 ענפיו קסירכ ריעכ עוסכו ךוכק ולפס זוקעכ ותעיסכ 3

 ןטסו ז

 )ו



 .יפוי .תלילכ | <

 וכ םודבכנו םיבר - םירפס ןכ םג רבה .ל"ז וניבר יב עְדְו
 נאשו םיקסופ < ישוריהו תודגא ישוריהו תוכלה ישוריה

 :/םופרב םמסרפל הצר אל ותונהונע לרוגמ ךא ,םיקספו תובושתו
 עבו ,הרואל םאיצוהל ולדהשי םהש וירהא וינבל ןכ םג הוצ אל
 "/םהמ הברה ודבאנ ןמזה ךשמבו םיבותכב םלוכ וראשנ הז
 לגהנש רע רוד .רהא רוד וינב ינבו וינב דיב הטלפל וראשנ םתצק
 /זגמ הטלש היומ שישיה ריבגה ברה אוהו ,ודכנ .רכנ דיל ואבו
 !'איצוה רשא ואנררוה ק"קב םיופ (ל"ז םייה היומ ברהב) .יבצ
 ןואגהמ דיוי ע'ש לע השמל תראפה רפסה ו'לקה תנשב
 ותו וקב .ןב היחש .אנררוה קירבאה יבצ עזגט השמ ה"ומ :ויבא
 ואל .םאיצוהל כיג היטבה םש ותמרקהבו ,ערונכ ל'ז וניבר לש
 ןק יניעל הפ .םשור יננהו ,הזב ותבשהמ  המייקתנ אל .ךא

 : םירקיה וירוביהמ .תצק
 אבב אמק אבב תובבה שלש לע. תובלה ישוןדיח (

 ולגה . ברה רואל איצוה רשא :",ארתב .אבב
 < ןההא

 וקכ 'ס תספדס כע וספכסס ןסכ ססו ,סדקע ותוכסת סוקכ טסו

 | ליע ךלר = עוקנמ וספרד. קיד5 זקס ססעו | ,ק"פ> "סת %יירפפ סופרב

 |[ ,סש קדעס ?ם6ק תללפסכ ותקכופת ספ כתכ ל"סס טנש ו"כ 'ו סויכו

 פס זוממכ 53 כככ ל"כמ כד5 םדוקנו ,נ'י ןעיסנ סט ולפסנ סספדכ
 : םיכ .םייכנו = ,וכ :סופ5 סופ כס5 ליעק 5טילד קסיכנ3 דונכ ןוכסכ

 "ספ זועת םדוסנו ,סס 'ס ןעיקנ, ורפס> תספדנס ותכוסת סם כפכ
 כ לע סיני ךיכפסו ,ם"סס לע סיפודק .ףסוי םלכ 'ס לע וסעכסס ספ
 ןק לע סולט םיכ3 קפס לע סס סעכסקב 53 זלמ ,נ'עס תכסכ סנ סס
 ₪ קסירנכ ויכספ .וססכ כע 3₪  וסריטפ ירפלו ,(םייעס ע"רפפ םופד)

 : ןיקריס ןעפכ .סיחמ | ןולנס יכ5 לוסו ,ןכיס י35 ללועס ס"וע ןולנס

 .לע ,ןסנוכסס פוס סנ סס ןתנ ר"עפ תנסנו /[ןטסועפז קייקכ ר'35/ סינפל
 מכ סות סנ לכ  ל"כס ץכיס 'כ .ןולנס תכיטפ לפסלו ,ליכס סולט םירכ
 \ יכל סוסו) = ,לטיכד .קסירכ ק"קנ = נו"רכו ר"355 ככקפנו ןי35 סוקנ

 יקפ תכסנ סנ ספ ופסכ כע םיעי ךיכפסו ,(עדונכ סיקומע סינ ם'סעסב
 םכ סיוע רע ם"םס לע סיסודס סלוע תוכינס רפס כע סעכססכ סכ זמ

 7 ירו ,(קיפכ .זיטקס ךלננלוז ןכופד) ךטפופלז ק"קנ .םינזיינ
 0 ינסו |
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 ,רעקינלק  ןרחא ירה םשב ארקנ. היהש אניירקואמ םהרבא ןרהא |
 לכמ רפסה לע הלעהו ,וניבר ירימטלתמ דהא כ'ג היה .ל"ז אוהו =

 ק"קב ותבישיב וינפל רמול ותויהב ובר יפמ עמש רשא םישוחיחה
 ספהנו ,ומש לע "ןרהא תודלוה, םשב .רוביהה תא ארקו .ןולבול
 ,ג'פת הנשב ךאביפואב ביחאו ב'מת תנשב ןילבולב הנושארב

 קיפל דר"נקת תנשב ארטסואבו היפת .תנשב מ"רפפבו :
 רועה ןבאו מייוה ריוי .רוממ עישה .לע םיאלפנ םישודיח 4

 ופאשנו ול"'ז .בקעי 'ר . ןואגה .ויבאמו ליז - וניברמ-
 םייה 'ר 0 םייח .תורצוא רפסב המישרב רכזנש יפכ םיבותכב =
 -- ;ח. תוא תלחתב די  יבתב .ירפס ןיב .גרובמהמ :לפומ : ּי
 ונממ  רחוימ רפסב :םוררוסמ ואב  רשא םירטהנ םישודיח 6
 די .תהה .םיבותכב - כ"ג .ּהיהְו .,לח  ןואנה- ויבאמו :

 ,אנררוה = ק"קב מ"ופ יבצ עזגמ המלש יר..ריבגה :יברה ורכנ .דכ +

 ,ליעל יתאבהש  ריזי לע השמל תראפה 'סל והמרקהב ראובמכ<
 ונרכוש עישה 'ג לע םישוריה ללוכה לינה רוביהה לע הנוכה ילואו 9%

 -- : םייח תורצוא רפס .תמישרב אצמנש ,ליעל = =
 ,ליז .נניברט מםיוח ע"שהו .רוטהל םירואיב ללוכה רקי .רוביח 0

 ןואגה לש םירפסה רצואב .אצמנו ,רי בהכב .כיינ .אוהו
 -- :דרופסקאב תעב אוה רשא ל" םייהנפוא דור יר |
 לש גימסה ןוילגמ וקתענ רשא גימסה לע .תוהגהו םישודיח -

 ריעב נ"מפה םע וספדנו ,ודי בתכ ךותמ :ל"'ז .וניבר :
 :םגו = ,םש קיתעמה  תטרקהב הזמ" הארו : זיסקת  תנשבי שס -. 3

 דיבאר .ליז טרופפאר ןהכ ל"שרהמ ג"הרה ידידי הז לע בתבש המב
 -- :םש טיי הרעהב םיסנ וניבר תודרלותב גאהפ קייקד 2
 סישה תויגוס רואיבב םגו ,השעמלו הכלהל תורקי תובושת 6 =

 ינואגו ימכהל וניבר בישה רשא אתפירה אלופלפב -
 תובושת 'סב ומכ ,םינוש םירפסב ואבו ןופפדנ םהמ תצק קרו
 תיבל: םיטיש חש 'ס ףוסבו ,םינואג  תפיסא 'סבו ,יארתב
 ירפסב ןכ .םג ומשב וספדנ םיניד יקספו םישודיה הצק -

 תיושבו  ,םינוש תומוקמב :םירפא רעש  ת"וש .'סב ומכ ונמז
 בקעי קחב  כיג אבוהו) הייס ו בקע תיב ת"ושבו קופי המצ | |
 תומש ינידב העבש תלחנ רפסבו  ,(א"סה ןמיס ףוס הפ תוכלה | 3
 ןיטיג -
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 יארהב ינואנ ה"ושבו ,שידק הנוכמה םייק םשב 'ק תואב ןיטיג
 וניבר דכנ) ביל הדוהי הירא היומ  ןואגהמ םש ה'גהב יי ןמיסב

 -- :הישעיו ,ליז וניבר רימלה היהש (ליז היבה לעב

 ורמאמ הברהו םיאלפנ םישררמ המב רואיבב תודגא ישודיח (+

 םירפסב םופדב ואב םהמ טעמ קרו ,םיהומתה ליזה
 קיקר ןשרר ליז לאמכארק םייה םינהל.םייח רוקמ 'סב ומכ ,םינוש
 ישרוגממ .ץיכ שובייפ לאומש 'ר ברחל לאומש שורד 'סבו ,אקארק
 וקלה סבו ורוד ריע 'סבו ,ליז עימסה לעב וניבר לש ונב ןב ,אניוו
 'םבְו = ,ליעל ונרכוש םררטשמאמ אדיל רוה מ"גה ודימלתל םינבא

 ... .י'. - . י.' .. - ..

 ו טרקש יפבו ,םיצ השרפ יהו.ררכ הבר שררמב: השמ ידי

 -|(ו

 העש ארהב .ארודהמ ארובה תרוכע יפכו ,א"ע ר"צ ףר ןברקה רעש . - -
. 

= 

 - > ש = 4 ו'=ע> קוומרב 'םמ לע .הילצ יסבו ,ב"ע היכ ףד יט קרפ םיקלא תרובע

 הרוהה לע רזעילא יבר תנשמ רפסב םלוכמ .רתויו ,איע ז"נ ףד
 - זר
 עיל ןינ רזעילא ה"ומ ג"הרהמ -

 ךרדב רטפנו השודקה ץראל עסנ .ויכי ףוסבו לארשי תולהק
 קיקמ אפזוי ףסוי היזמ לודגה ברה ונבו ,אנליוו ריע ךרר ורבעב
 תנשב א'רפפב רזעילא ובר תנשמ ורפס סופרה תיבל איבה קינפייל
 רשא הדגא יישוריה הצק כ"ג םש ורפסב איבה רבהמהו ,ה"סה
 שירב םש ורפסב ראובמכ וברו :ורומ כיג היהש ליז וניבר יפמ עמש

 השא אתדגאר ירפס ראשב כ"ג וישוריהמ ואצמנ ןכו ,ערוצמ תשרפ
 -- :הזב ידו ,איהה האמה תונש ךשמב ואבו וספדנ

 ותלורג .תראפה רקיו ,ותרובגו ופקה השעסו ,ליז וניבר ירבד רתיו
 ₪'ש0>= ש₪ו!= (ו!= )ו! !א= ו=- יהפוטל םימיה ירבר ירפסב םיבותכב םהמ הברה ואב רבכ

 הנה תהא .הופוסא ילעבמ םינוש םירפס ראשב םגו ,םיתעה תורוק

 וו | - -ו'ו ןהומובליב וניבר .יעתשמ הוהד ןימיכתד ןיליט המכ םגו ,הנה תהאו

 *.ייגי . ...
 ויטמוב םג רוע םירכזנ ,היתיקניב ריבע הוהרד ןיבמ ןירבוע המכו

 קותט שודקה וניברו ,הלהתלו םשל הלגס ידיהי תצק יפב ,הז
 שרוהב םירשע 'א םויב הרהטבו השודקב ותמשנ האצי רוהט ופוגו

 ; ןיפפ קקוהמ תקלה אקארק הפו .,ק"פל ר"כה תנשב ירשת
 :הפד ןשי עיבב ותבצמ ןבא לע םיתורח םירבדה הלאו

 ברה ,םלוע רוסי קידצ שדוקה ןורא זנגנו ןמטנ הפ

 ,אקארק קיקר רייבאו אהביתמ שיר לישעה ר"רהומכ
 ןב

 .המכב ם*"רו ד"בא היה רשא ,גרופשלקונ
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 ,ליז בקעו היומ ,הלוגה ינב לב לש ןבר לודגה ברה ןב
 ירשת 'ְך 'א םויב ,ןילבול ק'קב ר"באו אתביתמ שיר

 .יקיפל ריבת

 ראות אל םגו המודכו גיהבבשר ,ריסחו ןואג ראוה וילע קקחנ אלו .
 קיקחל אלש ותריטפ םרוק וניבר הוצש ינפמ הזו  ,לודנה רואמה
 ןשונ ןשי הפר קיהה סקנפב םלואו ,רובכה יראותמ רבד םוש וילע |
 הרותב ףולאה תמשנ תא םיקלא רוכזי, הלאה םירבדכ בותכ א סנ <

 ןואגה ןמזה ראפ ורוד ימכח לכ לש ןברו םיעורה ריבא הריבה רש
 כקעי ח"מ ןואגה ןב לישעה עישוהי םהרבא וניברו ונורומ .לודנה =
 תנשב ירשה שרוהב םירשע םויב הלעמ לש הבישיב שקבתנ ליו .

 :פיע יקיפל היכה

 ינש וירהא חינה זכ התימ וב הרמאנ אל קירצ ותואב הפ
 ונב ו,לארשיב םיתב וגב רשא המכהבו הרותב םילודג םינב

 שורעב רכששי ה"ומ הוצמו רוגנ- ריבגה לודגה ברה חיה ןושארה |

 גיהנמו שאר רודה סנרפ היה אוהו ,'ןואגהב שורעב 'ר, .ארקנ ה
 ברה היה ינשה ונבו ;הֶאלהל ונממ רברנו הנידמהו אקארק ג

 לואש 'ר, םשב ארקנ היהש ,'ה ריהב לואש ה"ומ לודגה ןואנ גה
 ,אטילד קסירב קייקב מ"רו .ד"בא הלחתב היה אוהו ,'אקארקמ |
 מ"רו ד"בא היהו ל'ז ןואגה ויבא םוקמ תא כ"ג אלמ וומו ףוסבו |
 תונב עברא םגו .האלהל ונממ םג רברנו ,לילגהו אקארק קיי הפ
 ידבכנו ילודגל תואושנ תונירעו תוריבג ויה ןלוכו ,לי'ז וניברל ול וה |

 רייה םהרבא ה"ומ שודקה גיהרה תשא התיה הנושארה ותב ,ץהא
 הראפת לעב יבצ עזגמ השמ היומ ןואגה יבא .אוהו ,ליז ובצ עמ |
 ליעל והוא ונרכז רבכ רשא אנררוה ק"קב ד"בא היהש ,השמל =
 'ר וניבר ומא יבא יברב לע לדגתנ אוהש  ,ל'ז וניבר ידומלת --
 תשא התיה הינשח והבו -- ,ונממ ותרות לב לבקו :ל"צז לישעה .

 ףלאוו באז ה"ומ .לודגה ברה ןב שריה ילתפנ ה"ומ לודנה ןואגה =
 ותוא םג ונרכז רבכו ,לילגהו  ןילבול ק"קב מירו = ריבא .היהש ל
 הרמ הריבגה תישילשה ותבו -= ,ל'ז וניבר ירימלת .ךותב  לגש9
 ידבכנו יריקימ לז עטנ ןתנ ה"מ ריגנה ברה תשא התיה רתָמַא 4
 היכת ןסינ 'ב 'ד םויב הימי ימרב. הרטפנ איהו ,אקארק ריעה
 [-- הריבגה איה :תיעיברה ותבו -- ,(הפ קיחה סקנפ) --

 תרמ 0 ביח יפוי תלילכ
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 : ,לבויפ ה"ומ ןיצקהו ריננה לודגה ברה תשא התיה ,לדנורק תרמ
 ישארמ רחא כינ היהו ,"ןואגה ןקה לבייפ 'ר, םשב ארקנ היהש
 התמבהכו התקדצב הנלכ לע התלע איהו ,אקארק הפ הרעה יגיהנמו
 הקרצבו הית הקזההב הייה ימי לכ התשע רשא םיבוטה הישעמבו
 אצמנ היה אל רשא ,םירישעלו םיינעל םירסה תולמגבו םיינעל
 ["ךס שירפהל לינה ברה הלעבל התוצ התומ םדוק םגו ,התמגור
 תקפסהל תמייק ןרקל 'יהיש םיאבנה ריל רוסמלו הרובעב םיוסמ
 הלעיש םיחורה ןמ הרועתלו הרותל םלרגל םיינע ינבמ םירוחב ינש
 האווצה הסונמ הפר הקרצה סקנפב ראובמכ ,עובשב עובש ירמ
 התויהב היהונש רהבמב הרטפנ איהו  התריטפ םדוק התשעש
 ,(הפ .קיחה סקנפ) ,קיפל ה"מה ןושאר ררא זיט 'ג םויב תדלוי
 תא ריכזהל רובכ הל וקלה ריעה ינב רשא תהאה השאה איה
 < תואסקנפב ,הפר םינברה םינואגה לכ תמשנ םע רהיב התמשנ

 ףומ .םוקט הל ונהנו ,הפד םישררמ יתבו :תויסנכ יתב לכ לש
 ןוחכול ל'צז לישעה יבר לודגה וניבר - היבא - תמשנ תרכזה ירחא

 ן -- :(3י הצנ

 התעו ו
 לדנילק םלע | סליכנס ספשע- לם5 | ספוונס קקוכ כ"ג ספ נילס5 יננהו (גי

 יתקמעס לש5 :ספוע סדוק לז ליסעס ס"ומ לודנס וכינכ תב

 . "(וטסוי כולע = תועוקנ .קכלסכ .כקככו יולכ לככ לוסש) ספד סקדלס םקנפע
 . סמיס 'ד םסע יכ ,בוסכל ןפיכ םעס גתכנ ספ סוסל : ןילת ןעיככ סט לח

 ןודלעי .סיכיכע לכ לשל סריקססו סעונ5:ס ססלס תל קשנ5 קלסע סולו תלז

 סקדלנו סלפתכ סייס יעי לכ ספסע לם5 סינוטס סיסעע לעו סילע ןודיגיו
 לוגס בכת תכ ל": לדניכק סלע סנופסס סשלס ליס ,סידסס תולענכו

 = "לי לכייפ ס"וע ףופפס תס5 ,לימז ליסעס .עיטו* ססלנ6 סיוע וקודכ גלפונט

 תתיס סתוע סדוק רם5 ,כיז םלכייפ 'כ .עעכ ןתכ ס"וע פוכעס יכלותס ןכ

- 

- 

/ 

 = ןולכזמ "סיס  כוע לכד תוסעפ ליכס | לכייפ ס"וע  ףוללס קכענע תסקכע

 =  סייק ןקקס 'יסיט ןפולכ תוולסנו ךס .סזיפ םיכפסל וניסו ,סלוסטס סתעסככ

 "ויסי סיקולסו ,כ"זס ןוקת יפ לע לקסע לתיס ה5 לע סיסוכ סקע תפכו דעכ
 לפס סינוטו סינונס סיינע יכנע סיכעכ יכס  ריעפ קיזפספ סלות דועלתכ
 עינס סיפוכסכ סלשלו ,עודי וסייפטקו ןילוכ ןיכוכ  ,סדופילכ- סכככ .ןמיס ולרי
 < תפינ דע סלוע וכודכ סז לכד ךסעויו | ,ל"כס סילענ יכס לוכענ דועכ לכש

 כלוגס
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 ונב תודלותמ הלחתב רבדנו ליז וניבר ינב לא בושנו רווהנ התע] |
 שורעב רכששי היומ הוצמו ריגנ לודגה ברה אוהו ,ןושארה

 היה אוהו ,רחא םוקמב הלודגו הרות תונהלש יבל הכז רשא לינה |
 ןתה ו

 סללפס ,סעלועכ סכלסו גוט ססכ ליז לדנילק םלמ סלטפכמ רס6  ןככו- ,ללונ 4

 סתעסכ5 םלעופכ םויסכ םעס יכנד םייקמ רועג ןומרכ3 ל"כס לנייפ ס"וע' 3
 תויסכ .ףוקל3  ,סלודע סכועכ 'יספ פוסעלס סעו ,קלוק5 סילקס 21033 "יפפש |
 יככדע .עודי לשפכ ,סועכ ץיפס ולס סנכ סולעכ בוט קלס .ועכעל וכ סנ -

 לכס רפטכו ,רכ53 סכלס לס פועל 'ד 855 ועלוע> סיכקסל ול ץפש .ליזמ

 די ןתכ ןכנו ,לפס סופט סקנ ץפ קפל ןכל םיִג לם תוקוניפ לש ספ |
 סיכוקז סיפעקו קלע ךס ,ו"5* קייספד סקדל יסכג ,סיסוכנס סיפ3נס טיפו

 סייק לכס ךסס ןלקס .תויסל וכייסו ,ליכס ןפול כע סיכפוזפ םועעכ שיונ 4
 ססמ תתלו ,לפונס תליכ דע ,דע ידעל ססילס5 סילכס די תקתו ,סקידי פז

 םילופ סילודג סילסעו סענמ ךרעכ ליזס ןוקת יפכ 5קסע רתיס ר5 לע סיפוק \
 סיכעכ יכט סק3 קיזפס5 ןיפוללו ןיפוכס .ןרדסכ ץריעמ עונמפ פוס נ
 סדוק | סתוי5  כ'כס לדניכק םלעו | ,5"ככ סלופ 555 סטע לפ5 :סיינע" כמ

 ססו | ,ופלס סיכופס סיסכל ססלס קזס ככדס כע סיסינסעל ספכיעו ספוע <
 ו": סייס ס"ופכ סעולפס ףופלסו ,ו'ל* טולע3 ס"ועכ סמוקעס ףומלס סימס \
 ססו ,ליכס .15* לכייפ סיחפכ סעולעס ףוללס סכעכו ,5" םכדכס ביל .ס"ועכ
 יריל .לכל\ סילכסכ סכככ ןעיס ססכ ולכיס סינונק סילענ יכנס דיעפ וקסני ַ

 ,סכומפ3 סימס תכללפ ותכ5למ סטעיס סיכופ6 םיפ דעלע לוסכל סנו ,םינכפ
 לעו סיכענס לע תיטכפ ססנססכ תינסס5 דיעפ תוסוקפ ססיניע  תויספו |

 סיוע תספסשנמ ייסיס רעכ סזיפ ןערזי רסלכ דינפס רעפיפ םוריפכו ,סדעלפ =
 סכככ ןעיס וכ  ולכיס ל"כס 5" לדכיכק םלכע ותסל תקפסעמ רף ו* מ יפ

 רועיל לכ סלסל סכיעפ סוס ול ייסי לו. םנסע ודי ןיפס ךכל .ךכלכ "יפ 1:
 תכיפכ סנסו ,ו5 לוקנכ ,סיקוסלס סיכס6 דנכ סדוק ולק 3וקקס יזפ וגב
 עוגס5 55ט סלוע פוכולכ ססעכ ל'כס ןלק םילופ סיכוקז סיסעמו סלע *
 סכיפ ויל סיסונגס סילכנס סיפוכלס ןכ ועכו ,סלוע דע ל"גס ןקקס סונג 2

 ל"כס .סיסינטעס סיפונסס לש ססלכ לעב סלועכ "גס ןקקס ליזמסל סילס

 -- :סקכ '03 ופ 1

 סנו וכילע ונפנק | ,וימ* פקלכק ק"ק וכתפסקד סיסוכנס סילננק --
 סלוע דע וכיכסס ודעעיס ו"לי סיסוננס סיסננק | סיפוכלס םוכלכ

 וככ*יסתסו



 יפוי תלילכ

 = ק"קד מ"ופ שעלאי יכררמ ה"ומ לודגה ברה ןיצקהו שארה ןתה
 | הברה םגו ,השאל הויור תרמ הריבגה ותב תא ול ןתנ רשא אקארק
 האלהל ראובי רשאכ ותונבו םינב ול הדלי איהו ,ןתמו רהומ ול
 .(הפר קהה סקנפב שימב קיפל טימת תבט א"ב םויב הפ הרטפנו)
 הרעה אישנ כייג היה לינה שורעב -'ר ברהש ליעל ונרכז רבב הנהו

 יניהנמל רעוה שאר כ'ג היהו ,הנירמהו אקארק הפ גיהנמו סנרפ
 םש רשא ,זילת תנש ףוסב בולפרעי ריריב תוצרא עבראר ינואגו
 הקתעהה סע םררטשמאב ךינה סיפרהל םתמכסה ונהנו ורמגו ונמנ
 רייא שדוהב הילה תנשב תינש םעפ כ"הא םגו ,תיזנכשא תפשל
 תספרה לע םעפה רוע ומיבסה םש רשא ןילבול רעוב וירהי םהויהב

 בי'נ היה ר"מת תנש תלהתבו ,ל"נה תיזנכשאה הקתעה םע ךינו
 תספרה לע ומיבסה םש רשא בולסרעי ריריב א"רד יגיהנמ רעוב

 " ןואנה רואל איצוהש םררטשמאב םישרופמה לב םע בקעי ןיע ר
 = םתה םוקמ .לכבו ,הנויד ןויקיק לעב ןואגהב ליקנערפ ריאמ קחצי 'ר
 איאולב רעב רכששי 'קה םאנ, וריע םש לעו ויבא םש לע עיא

 ברה

 :ר- .לינת סיחינסעס ןע דסלי די5 ןתיל סלוע דעו .סויסע וכינלע וככייסתסו

 עונסכ עוכס ידע | ל"ככ םיכופ סילודנ סילסעו סענש ךס סחכ יפ3 די
 /705 עונש וכיפל קספסו גוליד סוס יל  לונעי לכו קס ןקדסכ ןידיעפ

 .פעו וקיפפ סיעס ידוקפ םסרפ ךועפס יו .סויכ ליסקי .ל"כס .סניתנס תלסתסו
 |" סע לכ דיס ןסיכ קייקככ רימי יכרכע ס"ונכ ףוללס ונס םעסס עכסנ הז
 | םפכ יפכמ ןפ  ליכס סיסינסעס ןמ דס5 ריכ םילופ סילודנ ךיז עונסכ יסס
 " סנ ףלו ,סכועכס כוכיעו קיחד סוס יל> סעוקנכו סלקילס3 דועעיס ינו
 וענע 6 .קפסל לינק יכרכמ 'כ םמסס תעד לע סנעיסכ לעפיל םוכיפכ תפז

  סשפ לכקמ סילסכ וכקכל ןיפ יז5 ,רס5 םפש ועוקעכ לכוקיו תוסעסס ןנ

 סיפולנ ךיז ךס ןתיט ענשימ םעפס כיוסע סדוקעס דע ,ויקסל לכס סנו םעפ
 סיפומסס וכנעי סלכו | ,5"נס סיכפופס יטכפ לככ עונסכ עוכש ידע .ל"נס
 :קלסכ דימו ףכיפ סיכיוסע יזפ לייכס סילודנ ךיז ךס וכפי לכו וילי סילכנס

 | לכ לע לטועו ,סנוכסל סטוקפ דע סיכעוזעכ ליינס סיכוסז ן"ק ךס ןלקס לכ
 ,סיכיד יתכמ זיפ יכפ> ספופ עוכסכ ססכ יפנע ול ליכס סיקינסעס ןע) רחל

 ףכיפ = לימס ןקקס תס קלסל וי5* לסקס יםלכ דוככ יכפל ו6 ,וימ* ק"קפד
 סיפוללס דונכ ססילע ולנק ל":ס לכ -- | ,סלועכס סיסד סוס יל דיעו

 סיפ3נס

- 



 וס יפוי תלילכ = 8

 ו ,יאקארקמ ה"הללז לישעה עישוהי ה"ומ ורודב | לודגה 1
 סקנפ) אקארק הפ קיפל אינה ןושחרמ היר ברעב בוט םשב רטפנ <
 המכהבו הרותב םילודג םינב ינש אוה םג וירחא חינהו (הפ קי 0%
 םלואו ב

 ,ספכל .ככד לופי לכ .סייקלו כשלל םמע לעופכ כיסכ רימ* סיסוכנס
 סיפומ5ס ול ,סיקלוע יופלכו סיקזקו קץעייקו ןיכיכס סילכדס תויסנ +

 סוי :סויס ,םופסס לע .סדוככנו סנלפב .סיברס .יקידלפ ויל סיסוכנס \

 :קפד סדפס םכרפ ן"כ לככס ס"וע 053"5 עיטוסי ריעלס ם
 : ס"סכלז כקעי .ס"ומ דיספס 2 כלומס ->

 : ל כיל .סדוסי כ"לסכ "3 קש יקס

 :ל"ז לנס "יל5 ססע לפקשי סייכ קוכעס ןכ רע רכטשי יש

 :(* ליז םייכ 3קפי ר"רסכ 5יפכב סטע 'קס ם
 דועו ה

 תפר  סיסוכגס סילכנס סיפולסס ןע ןשוכ ןשי סקדלס סקנפע יתקתעס קז לכ הנהו |

 סויסככ יפכ לכ סוסככסס לכ ספדוקפכ רפוקס כסכ וכ רעק ,סודק ןעזמ קסרק

 פוסעל סילינכ ויקט פוסולפס לכע פוכוכטה סנו ,סנסו קנט ככ ךטמכ ספד םורכמכ לכ |

 רס6 סיכעוזמ) סופעע סונוכטקס לכ סנו ,סעודכו פונוכטמ לע 16 ם"ונרעפ ירטס לע

 תקדל וקלסי סיתורק ןעו ,לסונק תליכ דע ספייק ןרקכ 'יסיט סלונס יריס* 55 ףמד ול

 לככ סקדלס םפוקמ וסילוקט םופלוקק לכע סונוכטתק סנ ןכ ועכו ,קנטו סנש לכצ סי

 סיטעטקל פוריכש סלסכ סנו ,טוכסב עוכט ידע ספ ריעס ייכפ כככ סקר5 קלחל ןס ,סנשו ס

 יפכ לכל סקלפל סינורסל פונקל ןכו ,סליל ירעוטל סנו ,קפד סויסככ יפכ "טמטלו

 ספד סיפפורקל סוריכט יעולעפע פונוכעס סנו ,סייכעס ךרולכ 6קקפד לסעק תונקלו ,

 םנומ סיס ל"כס סקנפס יכ ןעיו ,רועו דופו ספר סילוסס םיככ סקקרעס יעסמ  סיחקורסמו

 סענכ 05 שיפ ריו סינטכ תוכר סז כוטר לפוככ ךומס ,כ"ז ס"מרק לש ססנכס םיככ םח6 כ

 יוטיקכנס דע סירקקו סיעורק ןילע תלקמ קר וכעע רסטכ שלו ,עעו ןוכקר וכ קלע כ'ע

 ק"קס לט כלעסו דעעפס ןמ נשוע סלק וכפי רט סירכד ק"5 סכופע קיפעקל יסלוכי |

 וניבר .יניכו ל": ס"כס .לעכ וניכר ימי | ,םיכיכס יעיכ סלסקס יכיכעב  ססיפוכילסעו קפה

 םעייק ןהקס ןמ סכסו --- ,עדונכ ספ סדעס ינכר ויפ ססינט רעק ל"ז ליטעס 3 לוד תק

 יר וכיכר ם3 לדנירק פרמ םינכרס וסט6 םפוו5 יפ לע ספד ומ"ופ לכייפ ק"ומ ריבנס כרס | :

 סיתורת ןמ קיזחסל רוד רהפ רוד ססירסל סיסכס לעו ססילע סיסכנק ולכק רט6 ל"ז

 ,ללוגס סליב דע סז רכה ךטמנ 'יסיו ,סרוכעס לעו קרופס לע סייכע יככע סירוחכ ינש

 סלמכ ןכו ; סע וככ ורפס לכ וניסוכפ סנו ,קז וכינמזכ הפע שי6 סוסכ עדונ 65 טז

 ל
/ 

. 

. 
+ 

= 



 סא א תרמ תינברה הריבגה איהו ,הלהתב תב םג ול הדלונ םלואו
 .רשא ;אקארקמ לאירבג -ה"ומ הלוגה רואמ ריסהה ןואגה תש
 הלותמ | ונבתכ רבכו ,ותמכחו והרות רובכמ הריאה ץראה

 הכוראב

 סול וכפל סקד סיסוננס סיפננס סיפונלס דוככ :סש סקנפכ רועו

 לס 5 ססו ,סנסס תותכט כככ ו3 ןיעמתסעס ספ  סכיםיס תםסככס

 ] גיכק תלע ותפסו ליז ליסעס סיוע ןולנס ןתק ויני לכייפ כילסועכ גיסכננס

 2 תלופכס ךלול5 סיופע | ךס ונתכו וכדכ ,5ימז ליטעס ס"וע ןולגק כ

 סיוסע ךס ופנקט וימי סיסוכנס סילכנק  סייככופק סיפוכלס ודוס ןככו

 | ל רככ ,מייכס םלופכס ךקולפ ליכס ופסלו לכייפ ק"וע ףוללס ונתנס
 | סיסעוסו

 ונכ ידיחינ בר סוכס 6 ל / סינוש סועוקמכ סע סקנפכ דוע סזכ ףלויכ

 יס .םוכרכ 34 ₪ הז לכע עדוכ 65 םעכו ,לפונס תליכ דע קנעכ קנש ידע לכנועה

 = ספ .גילקל יכנסו ,סלל וכ .סירכד לע סורדלו רוקחכ וככל לע סש םי6 ןילו ,הכשכ לכס

 כ, :סמ ל"ו סט קקנפכ סופקו כופכ כ"נ יפסלעש קע  ,לענודמ דקל רכה דוע 6רוקס

 נע ולכקו ועייקו ודכעססנו וכייססנ לקלרק ק"ק ונסלתקד קקד5 יסכנ סינרופס סיפול6ק

 רע | ןי5י = וניסלקקב לקרכ יפבנל . סיכוממ ןכ סנ ויקי רט סקירק6 סיסכק לכ לעו

 ןיכ .כסועט ק"ומכ וכמלסקד :ניקנעו :קכרפ ןילקסו רינכס שפרק ףוכלקל סלטמ ,ל5ונק

 ?יכופ סיכוק: סיטעק ןרדסכ ץידיעס הנסו קמע לככ ,וסכמ סיכה לכל 16 ,ו"לי קחעומ

 ו יי ןיכ לסומש סיוע יניע וסר יפכ סידורעו סיינעל סיכוקז סיטעסק ןפול קלחיט
 3 דעכ הז ןככק כרע דחל לכ פויקפ ו"לי סיסכגס דוככ סיכיוסע ומס ה"ר לככו ,וקכ

 סנטט | ףוליח סוט יככ סינעוזעכ ותכ יסככ וס ן"כ ם"רסמכ ל"כס טיכופ סיכוקז סיטמסה

 . .םיפ פולר הנטכ הנש ידע ומס ם"ר לככ ןכו ,ק"פכ ט"לע זועפ ח"רכ וכיחסיו ,סלועכס 65קעלו

 .רדופ כנ6 רוענ ןיכקככ הטעכ קז לכו | ,ןמ6 וניעיכ קרסעכ ללונה פ6יכ דע סיפוכסו

 :ןויפי סקסרק ק"ק ספ קיפל מ"לט זומסכ רטע סעכס 'נ סו* סויק ,סלועכט זועו ףקוס

 קי כיע *ויפי ק"קקד סכנ סרפס ,סדס לו רוט לרקנס ק"קלכז סלוטמ ס"וע ןכ קטע 'קס

 סנו | גל ךרדכ ספ קז רכה סנ יסקפעתו ,קכ דע קעולמ עדונ 65 קמ םנ  קנהו

 .ןמזכ לקלרק קפ קדעס סיטנו לודנ לפורו סכה סטעש קקדלס הטעפע סירכד ןורכזל

 נה ו יכ ןעי ,סופדכ רכה סש כ"נ וכ יסיסע קז רוכעכו ,5"ז ק"כק וכיכר יניב

 -- :סעוסמ וכנעמ רסשנ 6לו ,ירפגל דספנו הלכ רככ סוס

 % יפ לע סעלעמ םככוע ןמזס ךרולכ ל"כנס סירכרס לכ וסכשכ קרוכעכ רש6 קכפס הנהו

 .הטענ ז5ש ,קללקו ק"עקס םנשמ יכ /ד תרעקכ ליעל םעדל יסילרת רככס

 * 0 צה \ | ,(קטלכטסס) קפ ריעס ילטומ ועק זלו ,םיטפס היקנכל לילגק ןמ פלק סע ק(רק

 ל



 חס יפוי תלילכ

 ידילימ היה ל"ז אוה .הנהו .הרצקב אבא הפו ,רהא םוקמב הכוראב |
 הרוהי ה"ומ .דיסחה לודגה ברה היה ויבא ,אקארק ק"ק ילודינמו
 םייח 'ר ביל 'ר םשב הפ ארקנ היהש ,ל'ז םייח ה"ומ ברהב ביל
 ל"רהמ לש ויהא יניפ ה"ומ ןואגה ןב היה ל'ז םייח 'ר -יכ ,שיניס יה
 לאירבג 'ר רמל ותודליבו ,(ןיסחוי תליגמ 'פב ראובמכ) .ל"ז נארפמ

 ליז רבינדייאק ש"רהמ ןואגה אוה .יהמרה לאומש לש ותבישיב =
 לעב |

 סיכעוזעכ = לימס ולי פ"לסע | ףוכלס ןספכ לס למס םילופ סיכוקז סיטממו

 .לתיס ד5 5ע סיסוכ 5לע לקסעד פועלוע פועע וימי סיפנגס סיפונפס דיל

 נכס ללוכנכ ,סינוקז סלע לכנ סיכודג יס ךלע יפל סיפוק לע ל"זח ןוקפכ

 535 ו"לי סיסוכנס סילכנס סיפוללס יפע יפיוטלכו ותוכיכסכ ליעל טיס 3

 : קיפ5 :גיממ יכמ כד י"ח | יס סוי סויס ססדוקפ3 סוסקס לע
 :וימי לקללק ק"ק ספ ססע לכפס סשע ריעלס ססכ

 קייק .וכתלסקר סקר יפננ סיסוכנס סיפננס סיפולפס רונכ :סש סקנפ3 דועו

 ביסכמס ףוכלסש ךיל 5עייקו קירש סקוענ .סלדוסכ ודוס ,ו'5י קסלק

 דוע .סדיל ןפנו ךפונ ףיסוס ,לימז ליסעס .ס"וע ןולגק ןתש וימי לבייפ ס"ועכ =

 םיכופ סיכוקז סיסעקו סלע ךס לע סיכעוזע פועע םילופ סיכוקז סיפלפ ךס

 סיכועסו סלע ךסל לכס ןי3 סלועו וסדוקס ףד3 ליעל רסוננוכ ,רצככמ ןפכ ל6

 פ"ק ךס ןלקס ייסיס ליעכ סיככזנס סינפופס לע כ"ג וכייס! ,םילופ סיכוסז

 סיסכס דינו | ,ו"כי סיסוכננס סיסננס סיפוכלס ידי סקס | סייק לינס סיכוסז

 סיכוסז פ"ק .ךס לכע סיפול ססע פלו ,5לונס םליכ רע ורע ידעכ ססיכסס

 עונסכ עונש ידמ (םילופ סילודג סיסלס פוסש) םילופ 3וקז דספ ל"נס
 לכס ךיכ ו  ליכס סיסינטמס ןע  דס6 דיל ןיפוללו ןיפוכת ןכדסכ | ןידינופ

7-7 
 סקכנע

 ,ספושרו סדי םחס ףופכ לכת םויסכ הדעה יקפע לכ כ"ג סעלעכ ותקלו ,כר לשעע לושעמ

 לסקס יספר דיכ ויס רטפ סיפכ הזיפמ סגו הפד פויסנכ יפכ לכמ .סוסלוקסו סופנכסס לכ סנו

 סכו ,ספ לסקו סיכוטו סיטלר סופיקס לכ ולטכ 16 ינעו ,ססלטעמ סחס לכה וסקכ ,סדקמ

 ספ ושק סכופמ סיסנ6 'ד סקל רוחכמ קר סידוקיל וריססק לכו ,קעולע פועעכ סיסשר ויה

 סשכ סיפרקנ ויקו ,הקלטעעס רלולכ לכי רט6 סלוגלגל ףסכ טיסו שי6 לכ לע םעס וכירע*

 קכפנ 15 יכעו ,קשיננו קיפכ י"ע סג סעס ₪6 סוכגכ כ"ס5ל וסלט ריעס ילטועו ,"טעטיע0ק,,

 קיס לכו  ,קרטעסו זועס לכ סקע סנ לעינ יכ ,ספד סקרלמ סיקוכנס סילכנס סרשע סנ

 ירחלו ,טקכ= יפו טרוד יש םויוז ןרקכ 165 וחינס סקיפקנפ לכו ,רכד סוט דוע סוטעכ סדיכ =

 : סינעזה םופילסו סיסעס יונש י"ע ל"גס םירכדק לכ וסכסנ ןמזק ךרס



 יפוי תלילכ

 ןולילנהו אשיר קיקב מירו -ריבא רוע ותויהב הבזה תכרב לעב
 בשי אקארק הפ םיירלו ריבאל ליינה קישרהמ לבקתנ רשאב ב"האו
 7 תראפת רפסל ותמכסהב שימכ) הפד הבר אניר יבב ןירב ומע

 מש דיבאל לאירבג מייגה לבקתנ כייהאו ,(ליז קישרהמ ןואגהל לאומו
 לע ותמכסה םש ןהנ רימת תנשבו ,ןילופ תונירמב שיקלע קי"קב

 היה הימת תנשבו /(טינת אררויפ סופד) אלגרר אתבש ' תספרה

 ..קיקמ ררובמ רותב ןילופ איד ינואג ןיב בולסרעי רעוב ןינמה ךותב
 ןב .קחצי .תורלות 'פ תספרה לע ומיכסה םש רשא | ,לילגהו ןנזופ
 לבקהנ .ןמוה ךשמבו ,(אי'נה א'רפפ םופר) הרוהה לע םהרבא
 ןושרג 'ר ןואגה תריטפ ירהא) הפרצ ץראב ץימ קיקב מ"רלו ר"באל
 םיכסה זיינה תנשבו ,(םש ר'בא היהש ינושרגה תַכובע לעב יזנכשא
 רבינדייאק שירהמ ןואגה וברמ לאומש תראפת 'ס תספרה לע סש
 רבכש ירהא) הנירמהו שינ ק"קב מ"רלו ריבאל לבקתנ םשמו ,לי'ז
 ,(םש תונכרה :אסכ לע תבשל גארפל םייהנפוא רוד מ"גה םשמ עסנ
 תמכסהב הזמ האר) הבישו הנקז רע םג הלודגה ותבישי גהנ םשו
 .תנשב מיוה לע ןהלשה תרגסמ 'ס לע שינ ק"קר 'צירב םינברה

 תנשב . ןושאר רדא 'ב םויב ליז ןואג יאה ברר יישפנ הנו ,(ביעה

 היעת 0

 סלופ 55 ססע לשל סייכע סילעכ ינש5 דועל לכס ןסע קיפ סחכנו

 למס לכדקע ס"וע ףוגלס םעסס עכשנ ז"עו ,סלוקס ףדכ לכס רפוכנוכ
 סיפומפס לט סדי יקת לל₪ (5 ודיל יטעד לעק סקדל קועע סזיפ דינותס
 תועע יטפד לעק לעק זייכע ,ספר סיינעסמ סננקס ןפי5 ו"ס תנסע סילננס
 כיומע דספ כוקז קכ ודי5  עיעמ ףל  כ"כס םעש ס"כסע :ףופלס דיל .סקדל

 לש ףל | "ככ עוכטכ רק גוסזס ליכס םיפינסעס ןע רסל דיל דימ קנסל
 םילכרס לכל | ןיעדוק ייסי ל"כס םועעס לט סיפולס יכ ,ללכ סכלקס קלסי
 ךס לס .סניתכס ןפופ לע ליעל סירכזנס סיכגדס יטרפ לכ סז לוח ,סלועכש

 םוליפכ :ונעכו וקזס וכלכ ליס סינוסז סיסלס ךס לע כ"נ !יס* סיגוסז ן"ק
 ףקוח לככ וילי סיסוכגס םילנגס סיפוללס דוגכ ססילע וכנק סז לכו ,םדקע

 םוכיפכ .לעסיפ סנ -- יק"פכ סימס ןסיכ 'ד 'ד סו סויס סלוענפ זועו
 וכנעיט ףלו ,ליינכ '5 נוסזס וכפי שלו ליינס סיפכגס סיפוכלס וקנעי סלנס
 כ"כ .ופ' כיס לכייפ .סיומ ףוללס דיכ תופלס דיעו ףכיס יז ,'5 עוכס קל
 ויני .סילננס סיפוללס תל עוכנסל ,ססכ ילכו ליכס סיקינסעס ןע | סזיל ומ

 יכפל

1 



 טס יפוי תלילכ

 וירהא םימי הכיראה רתסא תרמ תינברה ותשאו) ,ק"פל ה"עה
 ,םילודג םינב ינש ול היה אוהו),(קיפל ריצת ןסינ 'ב םויב הרטפנז
 לבוקמה ןואגה ןתה היהש :ביל הרוהי ה"ומ לודגה ברח ָהיה דחאה

 וארטסוא ק"קב דיבא היהש םימכה תכימס לעב ןהכה .ילתפנ ה"'ומ <
 ךרדה םאב רטפנו השודקה ץראל עסנ וימי ףוסבו ,מ"דפפ ,ןנזופ
 ןואגה היה ינשהו --  ,עדונכ אמרגות תריב אנירנאטסוק ריעב
 ריבגהו ןואגה ןהה היהש ,סעלעקשע שורעב רבששי | ה"ומ .לודנח
 טאטשנזייא ק"קב ר"בא היהש ל"ז רעמייהטרעוו ןושמש  ה"ומ .ערונה
 טייגהו ,אניוו הבולמ ריעב עובק היה ורובכ ןכשמו ,רנה  תנורמ 93

 ושמש הרז רבכ ליז ןואגה ויבא ייהב רוע לינה סעלעקשע שורעב =

, 

 וומת ה"רבו ,היתולילגבו אצנעגאמ ק"קב םיירו דיבא היהו םלועב
 םירהמ לבוקמה ןואנהמ זמרה לוק 'ס לע המכסהב םש אב 'זיעה
 ירהאו ,(טיעת םררטשמא סופר) הנשמ יררס השש לע ל"ז תוכז
 ר"בא כ"ג תויהל ומוקמ תא אלמ םש שיינב ליז ןואנה ויבא .תרישפ

 רעמייהטרעוו שיירהמ ןואגה ונתוה הריטפ ירהאו ,הנירמהו שינ ק"קב =

 תויהל ומוקמ תא ב'ג אלמ (ק'פל ריפת םהנמ ב"וט) םש אניזוב
 הבולמ ריעב ונכשמ תא אוה םג עבקו ,רגה תנידמב ד"בא ג

 אנווו
 סינועסו סלע ךס ןלקס לכ ומ וקנסיס ויני ונסכסקד סיכיידס סיפונסס ינפמ

 סילכנס סיפוכלסו ,לקוד .סיכמוזעכו דינו ףכיק תס5 סעפב לכס ,לימס .סי3וסז <
 סנעט סוס יכ3 סיכנוזפ3 סיגוסז פיק ךס ל"נס ןלקס לכ ו5 קלסמ .סיניוקע
 סיכנוזע3 קנס: תגסע סרי ןיסס ןועטל ספל ליעו* לכו ,סלוענש ל5פע6ו
 וימ* סיֶככנס .סיפוכלס לע לטועס 555  ,סדוק ידנכ ול םדוק יככ3 06 כ
 ןוסיווס יעד ינסכ ף5  םדוק ידנכס ול  םדוק ילכס תס ןיכטסכ ול לוכעמ

 סיכנוזפ3 | כימס .סיכוסז פ"ק ךס | כ'3ו סיקינטמס5 ופ פ"כסע דיל קלםפו =
 תויסכו ,סלוענס סיקוכיח סוס ילכו סיחדו סיקס סוס יל דיעו ףכיפ לקוד
 סדונכנו סענעכ ויני סיפכנס סיפומלס 103 ןיעייקו ןץכילס כ"ג סילכדס לכ

 : ו'* סקפקק ק"ק ספ קייפכ :ס"כפ ןסיכ ט"י 'ג סו סויס סופסס לע

 : פקללקנ) .סייסכלז .ליינס ססלכ6 רילסנכ ויי) "553 יכדרע יקס םאב

 : עייענ םרוסס .םכרפ ל"ז ם"לסננ3 ןסכס 355 סילל 'קס םאנו
 :ךסנכ ל": םונייפ יכ יכרכע .כ"לס3 םכיס יכ5 םאנו

 :כיע | .ס"סככז סשמ סיוע לייסככ סשכע 'קס .םאנו

 סוסללו



 ."התיה ותרוצמו ,ל'ז רעמייהטרעוו ש"רהמ ןואגה ונתוה היבב אניוו
 ןירהעמ תנירמו אצנגמ תנירמ םהו ,לינה תונידמ ,שלש לע הסורפ
 ! לע .שיפת .תנשב ןהנ רשא והמכסהב ע"א םתה ןכו ,רגה תנירמו
 ..איאב שורעב רכששי ןטקה םאנו ריוי ע"ש לע הרוהי םהל תיב יס
 אקארקמ ל''צז לאירבג ה"ומ תודיסהבו הרותב םסרופמה ןואגה ו"מ
 תנידמו רנה -הנירמו ,ןירהעמ תנידמו : גרופשלקינ ק"קב הנוחה
 ןשאר ררא ויכ םויב םש אניווב רטפנו ,ב"ע "א'עי  אצנענאמ
 הרטפנ ל"ז הוה הקבר הרמ תינברה הריבגה ותשאו ,ק"פל גייקת

 : -- :הזב ירו ,קיפל ט"קת לולא זיי םויב
 וה ליז .לישעה .'ר וניבְר ןב אקארקמ שורעב רכששי יינב ישו

 ירוקימ לישעה עישוהי ה"ומ ריגנה לודגה ברה היה ןושארה

 הריבגה והשאו ,ילרט קייקב מ"רלו ר"באל לבקתנו ,הפ ריעה ידבכנו
 ליז לימע רשא ה"ומ םפרופמה ןואגה תב התיה לטיג תרמ תינברה
 ןית וילסב יה םויב הימי ימרב הפ הרטפנו ,ןישטנעה ק"קר ריבאה
 קחצי ה"ומ ןואגה ברה היה ינשה ונבו ,(הפ ק"הה םקנפ) קיפל
 קהצי 'ר  ארקנ היהו ,רארב קייקב מירו ר"בא היחש אקארקמ
 םיטואנה ןיב המכסהבי אב אוהו ,ותדלומ ריע שיע רעווקארק
 לבוקמה ג"הרהמ הרותה: לע לאומשמ םש 'ס תספרה לע ומיכסהש
 אירפפ סופר) ץיוואלסיוופ קירבאה ליז השמ ה"ומב לאומש ה"ומ
 הנוהה רעווקארק קחצי ריעצה םאנ, םותהה לע םש אבו ,(ט'נת
 ןיצקה היה ןבה ,תונב יתשו רהא ןב וירהא הינהו ,ירארב ק"ק הפ
 וכררמ .יר ארקנ .היהש דארב ק"קמ יכררמ ה"ומ םמורמה  ףולאה
 .תוצרא עבראר לארשי תיב ןמאנו רעוה סנרפ היה אוהו ,ברהב
 (קיפל ק"ה זומה ויכ 'ה םויב 4 א'רפפ ריעב רבקנו רטפנו)  ,ןילופ
 ריבגה ברה ונב רשא דארבמ לאיהי ה"ומ לודגה ברה היה ונבו
 [ לילגב באנטס ריעב רובכ ותחונמו) הנירמ שאר קהצי | ה"ומ
 לודג ןבל הכז רשא ,והילא ה"ומ גלפומה ברה יבא היה (עילאראפ
 קיקר ר"באה רעבוהלאב שוביל הירא הייומ ונינמז ןואג אוהו ,הרותב
 הפסו .ד'וי עיש לע םשובה תגורע ם"המהעב ןילהאוו לילגב בלסז
 הארו) גילרה תנשב אנליוו ריעב ונינמזב ספרנש הירא םש תי"וש
 ררס לכ םש בשהש קפל גילרת לולא יד םוימ םש ותמדקהב הזמ
 --.(ל'צז לישעה ה"ומ לודגה וניברל יעיבש רוד אוהש בתכו וסוהי

 יתשו
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 ע יפוי תלילכ

 ,ל"נה רארב ק"רבאה רעויקארק קהצי ם"גה לש ויתונב .יתשו
 .בלסז קיקר ריבאה לארשי ה"ומ ןואגה ברה תשא התיה הנושארה
 ןואגהב דוד ה"ומ םיכהו קיני ףירהה ברה לש ונהוח היה אוהו
 ריבאל לבקתנו בובל קיקב גיהנמו שאר היהש אדיל היחתפ ה"ומ

 ק"רבאה ל'ז אריל רוד ה"ומ ערונה ןואגהב ,הנידמהו םאי קיקב
 תיב שוררב א'ע א"כ ףר דוד ריע 'םב הזמ האר) ,םדרטשמא

 ה"ומ לבוקמה ןואגה ברה תשא התיה הינשהו -- ,('ב רדה ןרהא \
 רכששי ה"ומ ריבגה ברה היה ונבו ,טילאקס ק"רבאה ל"ז ףלאוו

 ה"ומ ןואגה ברה יבא אוהו ,תוצרא עבראר רעוה סנרפ שורעב

 ונב רשא ,ןעירעמראלו ןעיצילאג תנירמר ריבאה ןייטשנרעב שוביל

 ריאמ 'ר = ריבגה לש ומא יבא היה ןייטשנרעב ףלאוו .ה"ומ ברה

 םלשה םכהה ןואגה ברה יביבה ברו ידידי יבא אוהש ,דארבמ תויח
 גיהרה יל רפיס ןכ) ,אווקלאז ק"דבאה ל'ז תווה שריה יבצ ה"ומ

 אקארק ק"ק הפ יתציהמב יתא ותויהב ומצעב ליז תויה ץ"רהמ

 ךרד הפ ורבע ידמ כ'חא םגו ,ק"פל יירת תנשב ףרוהה ןמזב
 ,(לודג ןילופ תונירמב שילאק ק"קב תונברה אסכ לע תבשל ונרוע
 תטמל ושחייתה רשא תורבכנו תורקי תוחפשמ המה ןה הלא .לכו

 אקארק ק'קב גיהנמו שאר היהש ןושארה שורעב רכששי ינב

 םהו ,ל'צז לישעה ה"ומ לודגה וניבר לש ןישארה ונבו  ,הנידמהו <
 אצמי שפהמהו ,םירפס יפמו םירפוס יפמ תעכ ונל םיעדונה ןמ

 -- .:(2 רוע  ךיראהל --מיכאו .הנחמו :הנהכ הש

 התעו 6

 סיכנסעס יכודג תלקכ יפילכ לסלע 5, עגוד5 ססע סזי6 דוע ספ םושראו (ני

 5" ליפעס ס"וע | לודגס וכיככ עזגע כ"ג ססש סיטפייתעס
 ס"ועכ סקל35 סיוע ללוכס סכסס ןופנס 320 לוקו ,ןוסלכ 5כוק ןתכ .סנסו

 ןכסעו יככלט ק"דנל סיסט לסכ טנגו ססלנ5 םי3 יוס לעכ כ"ז ןסכס קסמי

 תינכמ 'ס לע ס"קמ םכסנ סעכםסכ 63 לוסו ,ןטסועסז ק"קכ סיס ורונכ =

 ,ססרב5 תכככ יס כע ליייקמ תנסכו ,סנסמס תככרע 'ם לע י"קס תכטנו ,םינס

 לסעס ס"וע | לודגס וכינכ ןולגס5 דככ לוקס ויל ססלג ויתועכסס ם6קכו

 פוס ,יוכ וקסלו ---  ,ץכופ תוכידעד .םוככ5 עכקלד ל6רםי תיכ ןמסכו ל"

 סדוסיכ עדוכ ת"וס לעב גפקפ ק"דכלס .לדככ יוס ללקזסי וכיככ עדוכס ןולגס |

 סמ וכפסכ רפוכעכ | ,לייז לודגס וכיכלל דככו ןיכ סיס לוס סנו  ,חייל5ס ילפסו
 לע



 יפוי תלילכ

 לודנה ןואגה אוהו ,ליז וניבר לש ינשה ונבמ םג רברנ התעו
 םוקמ לע אקארק ק'קב מ"רו. ריבא היהש ל'ז לואש היומ

 ה ריבגה .ברה ויתא ומכ ,אוה םג הנהו וערונכ ליז ןואנה ויבא
 םוקמב הלורגו הרות ול היהו ןיסכנ ריהע ןכ םג היה ,ל"ז שורעב
 :אקארק הפמ םיריבגו םילודג תב התיה הקל רשא ותשא םגו /רהא
 ןואגה ןתח היה םא ? היה ימ ןהה הכ רע ונל ררבתנ אל רוע ןכא
 ןתוה כ"ג היהש אקארק : ק"רבאה ליז שלשיפ | ביל  הירא  ה"ומ
 ןיצקהו ריננה ןואגה ברה ןהח היהש וא ,לאוטש תיב לעב וניבר
 שלשיפ ביל 'ר ןואגה ןב ביטיה ראב 'ס לעב לרנעמ | הירבז ה"ומ
 תלשלש יכ רוריבב ונערי האז פיכע הנה ,היהיש ךיא לבא ,ל"נה
 ןירכנו .וינינ וינתתו וינב לכ יכ | ,ליז לואש יר ןואגהמ האצי הלודג
 :ונהכ רשא הארוהה ידרומעו תפומ ישנא ויה םלוכ רוד רחא רוד
 הנהו  ,לארשי תוצופת לכב תורבכנו תולודג רתויה .תולהקב ראפ
 אלמ אל ךא ,ליז ןואגה ויבא ומכ אקארקב ר"בא היה ל'ז אוה םג
 תא : : .
 ןולגס וע6 יכ5 יפע עעסש סע סס לינסמ ל'ע זמ ףד הוכלכ 'םע לע
 טרפלכ ליז ליסעס 'כ וכיככ ןולגס וכיקו ספכ רעש ליז קזעלפ סיוע דיסקס
 תלפפפ 'םל ומעכססכ םוריפכ כ"ג 3פכ ןכו ,רלע .ללפכ ךכרכ סש "שס ירבד

 ---ןעדוככ לז לודנס וכיככ לס ותכ ןכ סיס לכסעס ןולנס לסל ד"וי לע ססעל
 ס"פסעכ קלטסיללי3 ק"רכסס 351 סשע ס"ומ סשלופעס ןולנס לוס יםיכססו

 ןוסנס5 דככו ץיכ וי:5 רלע סיסש | ,כוז5 תודוגפ 'םו | תופנולס תוללכע 'ס
 וכינרמ רככו ןינ .כיינ סיס ועל רכעו ,יכלוולק קידכלס יז כדוי סיוע לכוקעס

 כוז5 םוחונ5 םיופ רפס> סעדקסס ףוסכ ללוכנעכ ליז לישעס ס"וע | לודנס
 ץיוכוס .לודניכפ סיוע נ"פכס סנו ,ק"פ5 ו"עקפ תכסכ לככיווג םדקע ספדנט
 כ'נ סיס לווקלסז  קידכלס םלזייפ שכיס ססע ייגק ןתס לקנינולק קידנפס
 יכולג םיחסל ל" 3כס וככ תעדקסכ רפונפכ ,כינז ליטעס ס"וע ןולגס ידכנמ
 םוכקי םונכ םוספסע דוע לכס ססכ ללויכו .ןיווסנכעסמ םופד ילרתב

 יפודג ססעו ,סנידעו סכידמ לכנ טענכ ל'ז לודגס וכיבכ ירככנו יניכע .סודכככו

 קו .ק"ק וטכיענ ספ סנו | ,סז וכיכעזכ סנ ככ סידעועס | ,סקותס יכידלו רודס
 וטודקו ל5כשי כול לודגס ןולנס כלסמ עודי ,ל'ז לודנס ןכיכרד סירת קלרק
 וניבכ .עזגע כיינ סיס ,וכיכופכ סיק56 פיסכ סיס לסל ליז 5דככ לופס סיוע
 תונקעכ כ"ג ךכס סוס ןוטנס ככס .סנסו ,סיככ יככ סיכקז תלטעו ליז לודגס

 וכיקז
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 אע יפוי תלילכ

 ר'בת תנש תלחתב ,ויבא תריטפ תעב יב ןעי ,רימ ויבא םוקמ הא
 תונברה אסב לע תבשל רימ הלע אל ןכ לע וםימיל ריעצ ןיירע היה >>

 ו ה ל

 א"סת תנשב הנש םישלשו שש ךרעב בר ןמז ךשמ רחאל קר הפ"
 אקארק הפ ויבא אסב לע תבשל הכזו הפ ר'באל לבקתנ ואש
 תנשמ ונייה ,אוהה ןמזה 0 תונש לכבו ,האלהל ראובי רשאב
 םינקז םירהא םינואג אקארק אסב לע ובשי ,א"סה תנש דע 'רייכת
 ךינפל הפ םבשוה ינגהו ,םדובכמ הריאה ץראה לכ רשא םישישיו
 הפ ר"באל 7 ל'צז לישעה מיגה תריטפ רהאל דימ : הרצקב
 ר'בא םרוקמ היהש ,לינה שלשיפ ביל הירא ה"ומ ןואנה ומוקמב
 הפ ומוקמב לבקתנו ,א'לת תנשב הפ רטפנ אוהו יאניוו ק"קב
 ריבא םרקמ היהש הבזה תכרב 'ס לעב רבינרייאק לאומש מנה

 ןמזב םש ותויהב ו ריעב וילת .תנשב רטפנו ,מ"דפפ .קיקב =
 ףירה קחצי ה"ומ 'ןואגה ומוקמב - לבקתנו ,אקארק  לילגר. דעוה
 ,גימת תנש תלחתב הפ רטפנו ,אטפא ק'קב ר'בא םדקמ היהש

 ראשנו

 ,סיתקכ ויפוכיכס לככו ופסיכפבו וסקדנכ כ"ז ליסעס 'כ רכי3כ ךופנס וכיקז

 ופיגס ססקס לכד לכו ,סנס סיסמפע רפוי ונכיעכ ספ ל6כס* פל טפס סוס

 65 סנ תולספס ןע פלו תוכיידס ןע 52 סטולפ סוס לטכ 85 סלועעו ויס

 ךופסכו  ,ןוקסלס סלקס דע תוכסנ לכוס סיסו ,וייק יפי ךשע לכ לסקס םפוקמ

 ת5 גסכו = ,סינויכל5 ןתכ רזפו  ,סיקקלכ ופסכנ .סכס) סיס 5"ז פוס לכ רוע
 סכמ כ'ג סיס ופריסחו ופסודק רכלפ יכ ,םעדכו סנוכפכו סעכס3 רסדע לס
 סגו | ,לכ יכפע כושי כו | ,סילוכנכ ךיעס 35 וככ  ,סיכפ לוסכו ץעו*  קכילע

 סיללוס ויסו וסתפכ סיניכסע ויס לודס ילודנו  ,ופעכס כולכ וסופי סיכל
 ןולנסו = זכ555 כ"ז ספטסרנכס סייס סיוע ריססס ןולנס סספו 3

 םריס י35 ס"וע ןולגס 3רסו  ,גוככע ןסלזכיטסכ כיינש לופס ףסוי ס"וע קסנועס

 תולככ ויכפ .םוסרכ 0 ויס סלוכו ,דועו דועו  ,פווקללזמ ויס
 ןפ כ"ג יתייס יפרומ יעיכו -- ,דוככס םפריכ ויכפ5 סידעוע ויסו סי
 יכיפ55 סנו = סימכסכ רעו םי3 ותיכ סיסס | ,סולכ ותיככ ול5כ סיפפותסעס

 לכ ותי3 ךופמ ספרוסס סקספ 55 יכ /ספרוסס יכיכנע3 דענפסכ סיִפּכִה סינע |

 ,סיכופ.  סיכינעכ | ויכפס5 ופ5 רסל םוכלטס יכולע 3לעס דעו לקונע סויס

 ,תולודכלו סעפ5 ,תולוסלו ןיכסכ ספלוסס יכלד וכ> סללס ותונתוכע3ו ותקדלכו

 יכ יכ סש ליז לוסו ,ועויכ סו* ידע לפיילולד ללופלפכ סיעוסעס וככ סיסו

 יניב



 יפוי תלילכ

 לנקה זאש זימת תנש רע ג'מת תנשמ הפ יונפ ָאסכה ראשנו
 דק : היהש ןרהא הטמ רפס לעב םימואה ןרהא מ"גה הפ דיבאל
 ותעיסנ ךררב בכעתנ תונוש תוביס ירי לעו ,אזיימריוו ק"קר רדיבא

 = לע בשו רשא -םישרח העברא ירהאו ,קיפל ן"'ת תנש ו רע
 0 ,לילנה .רעוו ז:א היה םש רשא קינל 18 רי 4% הפ ואסכ

 < עצמא .רע יונפ הפ אסכה היה זא ינמו  ,בושטניפ ריעב רבקנו

 : ב . ביל הרוהי הירא מ"גה הל הפ ו זאש ,ו"נת תנש

 ע .תבשל הפמ עסנ הנשה התואבו איסה תנש רע הפ ואסכ
 "ה"ומ ןואגה ומוקמב לבקתנו ,אטילד קסירב קיקב תונברה אסכ
 | .ם"רו ריבא תויה ול ל'צז לישעה  ה"ומ לודגה וניבר ןב לינה לואש

 8 : לילגהו אקארק ק"ק הפ

 : ו ןואגה ויבא אסכ לע .תבשל איב םרטב רש םלואו

 0% עירסב םינוש תומוקמב ותרות רואב עיפוה רבכ ,אקארק
 = = ןילופ , 7

 [ ו "וע .ספלופמס : ןולנס סע םיככד לוס םנ קקל ופכוס יניב
 ₪ ג ס"לסנ) ססריפעס ןולגס סע פילפ סנס לפכפ סגנו ,ידסכ3 ק'דכלס

 םפ ספעעלו קכלסל ת"וס םופיכס כ"נ וכ סיסו ,סנידעסו םייכ קיידכלס ליז
 וכ תפס פ"וסכ סזע סלכ) נרונסערפ קיינגלס ל"ז רפופ ס"לסע ןוסנס

 כ כו ,(3"כו 5"כ ןתיס כ"ס זייעק5 קכפכו נייק ןעיסו 'נ ןפיס קייופס

 ונס :יפפו) - קייפ5 ד"יכת , חעס סיכ כרעב סקלכק ספ | ל"ז ןולנ יס גרד
 2 קייספד ר'נסכ | לימז כעליככעד כקע* ססע ס"וע רודס תפוע ןולנס

 0 וס .וניככ לס תסנכס תיִנּכ כ"'ס5 סנו ויכפכ ודפססכ ז5 וןילע סעקתכ
 ₪ ככס סיס וכנו ,(סיטוכדס קלסכ תעדס יפיע ורפסנ םפדכ סוסו ,ל"ז
 9 רע: ףוסכו ,וככיעכ 5יחעו ןייד סיסס כ"ז לדנכ כדנעס "וע קסכועס
 ככל .כינ לכקפכ 5( םקפוו ליעכ 3"ז םכזייע םוכעכ 'כ | נ"סכס ספע .עסנש
 /רטכועכ ךלסו .רטפנו סעםס וכ ספכטכ לכ ףסכ תכשכ סלע 65 ךפ ספ ד'כס
 2 2 ) יסנ כע רפסס וילע סנ ףלענו) ,ק"פכ ז"טלס ןטק סילופ ןפופ סויכ

 .פדכ5 לופס סיוע ןולגס לם ויכ3 יככעו  ,(סיסולדס קלסכ למס םעדס
 ריכג = כיג סספו = ,ספ .ונכיע ידכככ = ילודגמ .סיכיולפ .סיסכל  סלוכ לייכס
 - ססיפע 'ד ,סז וניכמזכ ספ סלודגס סדעס ילסכע יסללמו סיכילקו

 - ןייעו



 בע יפוי תלילכ

 הרות ץוברה ונכשמ םש עבק רשא םוקמ לבבוי ל ןול
 ,שטקאל  ק"קב הבישי שפותו" דיבא היה  וימולע "ימובו ,םיפרב
 תיב תחפשמ תדלומ ריע אטילד 5 ק"'קל םשמ עסנ "האו

 לקב ט"רו ריבאל םש לבקתנו הניד תרמ הריכנה ו
 ם"גה היה םינפלמ רשא) ליז להאוו לואש ה"ומ .רשהו ריבג .
 ןואגה ימיב היה הזו  (םש זיולקב מ"רו ר"בא רשה ןב  יקשרבא |

 ,אטילד קפירב ריעב םירו ר"בא זא היהש גרובצנינ .יבדרמ ₪ מ

 ןואגה םע תחא הנוגעד אתוירשב םש םיכסה וילת תנשב רשא)
 בקעי- תיב תיוש לעב רימזיוצ ק"רבאה לאומש ריב  בקעו היומ |
 ינואגה דעווב המכסהב אב טילת תנשבו ,'ט ןמיסב םש רו

 לע ,קסמאה ריעב היה רשא אטיל תנירמד תולהק ישאר עב
 ,הימת תנשב רטפנו דעווה שאר םש היהו ,המכה הנק פס הספרה
 ומוקמב לבקהנ ותריטפ ירחאו ,('א קלה דוד המצ יס ףוסב ראובמב =

 א'נת תנשבו ואטילר קסירב ריעב םג ריבא תויהל .לואש 2
 המכה תעד רפס לע ומול ןתנ זאו ,םש ואסכ לע בשי רבב

 ק"קב כ"ג היהש אטיל תנידמד תולה זק ישאר שמהרד םינואנה רעווב |

 והמכסה םש ןתנ בינת תנשבו ,קיפל .א"נת רדא ב"וטב קסמא חה |

 הנושארה הספדהב ,ה"וא ע"ש לע זיטה םע םהרבא ןגמ 'םלש |
 קסירבב רוע ותויהב ותמכסה כ'ג ןתנ ה"נת תנשבו ,טרופנרהידב =
 םתהו ,ט"נת תנשב ספרנש הרותה לע- לאומשמ םש 'ס לע 'םש

 תנשל ביבסו ,"אטילר קסירב ק"קב הנוחה לואש "קה םואנש םש
 לילגה ירע לב לע ללוכה ריבאל וא .לבקתנ יכ םשמ עפנ "ג
 'ס לע ותמכסה שארב םש םשרנ ןכו ,הנירמ בר .רותב אקארקר
 קסירב ק'קד ריבא לואש ה"ומ ןואגה תמכסה,, ,ל"נה לאומשמ םשי
 ,יאקארק לילגל ר"באל ותראפת רוהב 0 התע תעלו אמילד |
 ריריב ןילופ תוצרא 'דד רעווה ךותב היה רבכ זינה תנש וסבו"
 ומיכסה זאו הינת תנש תלהת רהא רע ךשמנ היה רשא בולסרעו
 ,הינת ירשת יה םויב םישה תורגא לע בקעי להוא יס לע םש

 ,יאקארק ק"ק לילגב הנוהה לואש 'קה םואנ, םוההה לע םש אבו 0 |
 ול היהו ,אטפא קיקב מ"רלו ר"באל כג לבקתנ הנשה התואבו
 יטרפ ברו ,אקארקד לילגה לע ללוכה בר :דהיב תולשממ יב זא -
 ותבישי כי'ג גהנ םשו ,ול בשומל הוא םש רשא אטפא ריעה לע םג 4

 התמרה ]



 0 יפוי תלילכ

 ן- | רותה לע בקעי תלחנ 'פל ותמכסהב ע"א םתה ןכו ,התמרה

 לואש 'קה, ,ק'פל הינה הנשב ךורוי רשא הרותה יפ לע רדסב
 .* קיק לילגב הנוהה ל"צו לישעה ה"ומ םסרופמה גלפומה ברהב
 תספרנה ותבושח שארב ספדנ ןכו ,"תולילגהו אטפא ק"קבו אקארק
 ד"בא ןואגה הבושת | ז'ק ןמיס א"ת בקעי תובש ת"ושב
 קה םוההה לע כינ אב םשו ,יאקארק תולילגהו אטפא ק'קד ט"רו
 כ"ג אב סת תנשבו ,אטפא ק'קבו אקארק לילגב הנוהה לואש
 מש םג םתחו ימלשורי תודגא לע םימכה רוכב 'ס לע המכסהב

 המכסהב אב לולא שרוהב איהה הנשה ףוסבו ,יאקארק לילגב הנ
 ,הינש .הספדהב הוא ע"ש לע ז"טה םע

 "אקארק לילגו אטפא ק"קד ר"כא ותבכסה ט
 קיבה לעב דכנ ביל .הרוהי הירא מ"ג;ה תמכסה כ"ג םפרנ םשו

 5 הרבא

 המס שארבו ,אקארק ק"קב ר"בא ןיירע .ם"ת תנשב זא , היהש
 םינואגה הומכסה כיג םש ספרנ ס"שה לע םישוריח ףסוי שאר
 "היעב .רהא רעווב היהש אטיל הנידמר תולהק ישאר השמהד
 םש רעווה שאר היה זאו וקיפל סית טבש ו'כ 'ג םויב ץלעס
 אקארק ק"קב הנוהה לואש םואנ, םש םתהו לינה לואש 'ר ןואגה
 שיש לכ ןיעל אופא הארנו ,"אטילד קסירב קיקל התע תעל רחבנו
 הנוחה; ליצו סופרב וא הקתעהב ל תוא גוליר םש ותמיתהב

 הוציקב ע"א םתה ןכש לילגה לע הרוי 'ג תואה הזו יאקארק ק'קנב
 ק"קגב .הנוהה הרותה לע בקעי תלחנ 'סל ותמכסה ףוסב כיג הזכ
 היה אל קיפל ס"ת תנשב ירהש ,לילגה לע כ"ג ותנוכו ,אקארק
 הרוהי הירא מיגה קר ,אקארק ריעה ךותב ריבא לואש םיגה דוע
 ףוסב םנ אקארק לילגב ר"בא היה לואש ם"גה לבא ,לינה ביל
 ויטה םע םהרבא ןגמ 'כל ותמכסה ךותמ הארתש ומכ ,םיה תנש
 | תלחהבו ךכ רהא קרו ,ליעל ונאבהש הינש הפפרהב ה"וא עיש לע
 " ואטכ תא 0 ביל הרוהי הירא מ"גה בזע זאש איסה תנש

 לואש 'ר ןואגה לבקתנ זא ,אטילד קסירב ריעל ול ךלהו אקארקמ
 :ל'ז ןואגה ויבא אסכ לע תבשל הלעו אקארק ריעה ךוהב םג רייבאל

 ןועועב רנע אלפי אל יכ בושהא הז לכ ךל ררבתנש ירחאו
 ואסב םוקמ הא בזעש לע ,לואש 'ר ןואגה לע רקי ארוק

 לע תבשל ול ךלהו םיקלאל :הלודג ריע איהש אטילד קסירבב
 אסכ
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 ונערי ונחנאו ,טעמ הב םישנאו הנטק ריע איהש אטפא כ
 ,קסירבב ול היהש תקולחמו האנש הזיא תביסמ תאז השע אל י

 הייבג היתוביבח היה ןיידע םתאמ וררפה ירהא םגש וניאר ירהש
 ישאר השמחר רעווה ןמזב םרובע ררובמ תויהל ותוא ורחבו |
 יתאבהש ףסוי שאר 'פ שארב ראובמכ ,אטיל תנידמד -
 הארת אלה הלעמל ךל יתנייצ רשא םירברה יפ לע םלואו ,לועל =

 ,קסירב ריעה תא ובזעב וצפח זוחמ התיה אטפא ריעה אל יב ןיבתו
 רותב ,אקארקד לילגה ירע לכ לע דיבא תויהל זא לבקתנ יב קר
 הלודג אקארק לילגר ברה תלשממ היה םהה םימיבו ,הנירמ בר %
 תוסנכהה לב יב ןעי ,קסירב ריעהד ברה תלשממ ןמ רתוי ,ההבפנא =

 ןיסלכואב הבורמ זא התיה הנידמהו ,ודבל ול ךייש היה הנידמה לש

 רובעבו דאמ הברה ורכשו םיעושו םיבידנ וםירפוסו םימכה האלמ
 ץיברהל הראופמו הלודג הבישי כיג .קיזחהל ודיב .תלוכיה היה ₪

 תרדוהו החוקפ ןיעב היגשהלו ,ל"ז ןואגה ויבא ומכ לארשיב הרות =

 ץרא לכב ריעו ריע לבב תובישיה .ישפותו םינברה לכ לע ןכ ₪2
 אלו ,ובל תקושתו ותמגמ לכ התיה אז . תאו ,םש  לולגה |
 לידגהלו ,םימש רובכ תוברהל קר ,ויבא תיב דובכו ודובכ --

 לפט קר היה הנטקה אטפא ריעה לש תונברהו ,הרידאהלו הרות
 ןכלו ,הבחרהו הלודגה אקארקר לילגה ץרא לש התונברה לומ ולצא
 טימשה םימעפלו ,אטפא ריעה תא ותמיתהב רכז םימעפלד אצמת
 ןיידע םאו -- .רבלב אקארק לילגב הנוחה קר רכז אלו התוא |

 שק 'ר ןואגה לבקתנ ךיא ,לאשיו ארוקה יניעב  רבדה א
 יה לילגה ישנא לכ ₪ ,אקארק לילגר ריבא .תויהל -%-

 ,אקארק ק"קר ר"באה ןואגה לש תונברה לגד תחת דימה םידמוע -

 הירא מ'גה אקארק ריעב הפ ד"באה היה איהה תעבד עודיו

 תנש עצמאב דוע אקארקל אב רשא ,(ת"בה לעב דכנ) בול הי י
 אוהו ,ח"וא עיש לע הרורב הכלה 'פל ותמבסהב ראובמב , ,ו"נת |

 הז לע ;ילולגהו אקארק קיקב הנוחה, םוקמ לכב ע"א מתחה |
 םירפוס יפמ יל עדונ רשא יפכ םירבדה שרוש .הפ .ךל ררבאו הנעא |
 - להב םירזגל ןילופ ץרא הקלחתנש םרטב יכ עד  .םירפס יפמו 2

 לגו ןוילע לילג תולילג 'ב אקארק ריעהל ךייש היה .הנושארה 2

 היה וילע רשא אקארקמ ברה תלשממ תחת ויה םהינשו ,ןותחת =

 לטומ 10 ב"ח יפוי תלילכ =
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 רפב רומעלו רדנ :רודגל ןידו תר ינינע לב לע הינשהל לטומ
 ָּ ינינעב םגו ,טרפבו ללכב - תולהקה יקסע לכ לע הקפל
 ומ ול היה רשא ותלשממ ףקות יפ לע הנירמה ירע לבמ סמה
 המ ת"ושב אמגורל הארו) ,עודיכ ןילופ תוצרא 'רד יגיהנמו
 ת תרמוע התיה רשא בונאמיר ריעה ןודנמ ןיונ ןמיסב ןילבולמ
 נמו ישאר ואר רשאכ םימעפל קרו ,(אק ורק םינברה לנד
 !וולע תאשל אקארקמ ברה לע דאמ רָבדה דבכי יכ ,תונידמה
 לודג םדא ומל ושקב וא  ,רהיב תולילגה 'ב םע .ריעה אשמ
 ינידמ םכה וב םיקלא הור רשא שיא ,רודה ינואגו ימכהמ
 ,והורטעו ,ןותחהה לילגה ץראב רובכ ןוכשל אבי אב יכ  ,םינפ
 ₪  ,םש לילגה ירע לכ לע בר מ ה תונברה רתכב
 במ .תובוצקהו תוסנכהה לכו ,הנירמ בר רותב םב לושמי
 ב קלח אקארקמ .ברהל ןיאו ,ורבל ול םיכייש ויהי ,םש לילגה
 בשויה ברהלו ,יאקארק  לילגד דיבא ברי םשב ארקנ | היהו
 = ןוילעה לילג יקסע לע הקפל קר ראשנ אל אקארק אסכ
 המ 'פ שארב הזמ הארו) אקארקל תוכומסה םירע תצק םהו
 / םש וילע םשרנש ליז אקלעמש רוד מ"גה תמכסהב הנשמה

 ) ןא הרוה רבכש יפ ילע ףא ,"ןוילעה לילנו אקארק ק"ק
 לע רהא' בר בשי אקארקבו ,ץישאלאז ריעב והריר עבקו ה
 'הנהו ,(המלש יניגמ לעב ןואנה תורלותב ונילצא ראובטכ
 לגב רחוימ  ר"בא כ"ג היה ןילבולמ ם"רהמ ןואגה ןמזב םגש
 ומה ןואגה. םשב ה'פ ןמיסב תיוש ורפסב ואיבהו  ,אקארק
 | םש הבושתה ןינע ךותמו ,יאקארק לילגד ר"באה השמ ה"ומ
 ( ןילבולמ םירהמ וניבר היה זאש ,גיעש תנש ירהא הבתכנש
 8 םלושמ מ"גה אקארקב ד"באה היה זא ירהו ,םש ןילבולב
 |! לע םג הסורפ ההיה ותרוצמו ,עודיב ל'ז ה"בה לעב לש ובר
 .דיבא ברל השמ מ"גה תא םש ןילבולמ םירהמ בשה ךיאו
 וקט ברה תלשממ יכ ונרבד רשא רבדה אוה םלואו ? אקארק
 ועו ;רבלב ןוילעה לילגב קר אוהה ןמזב תלבגומ .התיה
 קי" "היומ אלפומה ןואגה אוהו ,דהוימ ריבא זא הנמתנ ןותהתה
 -יר ןואגה ימיב ןכ םג התיה תאזכו ;םש ןילבולמ םירהמ רכוש
 -: -היח רשא ביל הרוהי הירא מינה יכ ,ח"נת תנשל ביבס לואש

 < אקארקב
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 ופרטצנ רשא ןותהתה לילג לעו ,ןוילעה לילגב וקלח לטנ אקארקב =

 'ר ןואגה זא הנמתנ םש ןטק ןילופ תנירמב תוזוחמ הזוא כ'ג הל =

 טק ןמז ךשמבו ,ילילגה בר, םשב ארקנ היהו ,ללוכה ברל לואש = 1

 תחא ריעב יטרפ בר כ"ג היהו ,אטפא יי ריבאל כ"ג הנמתנ

 -- :לנכו ותבישי םוקמ כ"ג עבק םש רשא ,לילגה ירעמ 4

 הירא מ"גה בזע א"סת תנש תלחתב יכ ליעל ונרכז רבכ הנהו <

 תונברה אסכ לע תבשל ךלהו אקארק ריעה תא ביל הדוהי 4

 ר'באל לואש 'ר לבקתנ ותעיסנ רחאל דימו  ,אטילד קפירב קיקב

 תא בוזעל היראה בל תא ביסה רשא רבדהו ומוקמב אקארקב |

 % היבה לעב וניבר ויבא יבא לש אסכ םוקמ) .אקארק ריטה

 והש ל'ז חיבה לעב וניקז השע ןכ אל רשא) קסירב ריעל כלל ₪

 5% ה םהה םימיב םגש עורי רבכו 0 0% קסירבמ ךלה 3

 קסירב ק"ק לש אסכה ןמ רבכנו לודג רתוי אקארק ק"ק .אסבה =

 תלעמב בוט םוי 'סות לעב ןואגהל הביא תלגמב הזמ האר) .אטילד =

 םאו ריע איהש בתכו ;תושודק תולהק ראש רגנ אקארק רועה =

 םג תמסרופמו תעדונ המשו  ,תויברעמה תוצראה לכב לארשיב =

 יכ ןיבהו הארש ינפמ ול התיה תאוש בושהא ,(הרזמה תוצראב

 ,הנידמ בר רותב אקארק לילגב תבשל לואש 'ר ןואגה אבש תעמ

 ,שירגה ירהחא ורזעו ונממ וקחרתנ ותרע ישנאמ םיבר זא ינמ = 4

 ויחא ינב לכ  ויראשו זא ריעה ידבכנו יריקימ בורה יכ טרפבו =

 ,תוריבגה ויתויחא ינב לכו ,ליז שירעב ה"ומ ריבגהו לודגה ברה =

 ,הנידמהו ריעה יסנרפ םג םהמו םיריבגו םיניצק זא ויה םלוב 2

 הו וב םירבכתמ ויה םה םגו ,םדבכמו םריקומ ,םדוד היה אוהו

 אב .אוה יכ ןעי ,םהילע ךולטי לואש יכ ראמ םיפצמו םיקקותשמ = <

 שרוי אוהש ןיד יפ לע אקארק ריעב תונברה תרשמ ול יכ הנעטב =

 תוארב ןכ לעו ,לייצז לישעה 'ר וניבר ןואגה ויבא לש אסכה הא =

 ילבמ יונפ ןיידע אטילד קסירב .ריעה לש אסכה יכ היראה ןואגה =

 ,הינת תנש רהא ש"רגה םשמ עסנש .תעמ רהא בר וילע בשע

 תא ,(הינת תנשב) םיתניב ולבק קסירב קיק ישנא יכ םנמא םאו =

 הנירמהו שינ ק"קר ר"באה םייהנפוא רוד ה"ומ םסרופמה ןואגה |

 ארקנה הדוהי תיב 'סל ותמכסה שארב ראובמכ) םריע ףולא תויהל | 0

 יסל ותמבסהב ןכו ,הינה אסערב םפרנש ן'רירהמ  ישודיה םשב 3

 תלהנ |



 יפוי תלילכ

 םלואו ,(םהוש ינבא רפס םע רבוחמה הרותה לע בקעי תלחנ
 "חליג זאו .ערונכ גארפ ק"קל כ'חא לבקתנו םשל אב אל ליז
 וארקב ורתכ היני בוטה ונוצרב יכ ל"נה בול הרוהי הירא מ"גה
 ה לעב וניבר ויבא יבא אסכ לע םתא תבשל םהילא אוביו
 ק ישנאו ,אקארקל ואוב םרטב םש ריבא ןכ םג היה רשא ליז
 \ ךיראהו ,לורג רובכבו הבהאב והולבקו והארקל וחמש קסירב
 כו ולש ; .תירב רפס לע המכסהב אב זאש ,גיעה תנשב םג םש ואסב

 ואנה ונב ןב םגו ץריה יבצ לאומש מגה ונב םגו ,הרותה לע
 ה ראובמכ ,ןורהא ןמז דע םש אסכל ובשי ,ןיקריס  ןמהנ ה"ומ
 /ה תוהול רפסבו וםלוע תוכילה 'סבו ,םש םולש . תירב 'סב
 הק קיק הפ- הכולמה תא רכל לואשו -- .ליז ןהנוהי ט"גהל
 לכו ויבהוא לכ בל תהמשל ,ויבא אסכ לע ותולע ירהא לילגהו.
 ריפה הפ ואסכ לע ותבש ירמו ,הפ האשנהו המרה ותהפשמ
 / ילבהב םינימאמה תכ המה ,ץראה ןמ םינועדיה תאו  תובואה
 ₪ יירש היליד תכו ץיש רקשה הישמה לש םיעותעת השעמו
 ות רע םתוא ףרר אוהו ,ןילופ ץראב םהמ םיבר זא וררוגתה
 'טהילע הורורמ בהכמ ודיל עיגהש ירהא ץראה ןמ םשרגו
 לא קיקב ט"רו ריבא וא היהש ל"ו יבצ םכה ןואגה ונתוחמ

 [ --  :םמוקמ ןאכ ןיאו םיקיתע םירבדהו ,גרובמהו

 3 יקב לואש 'ר ןואגה להנ רשא הלודגהו רובכה לכ ירחאו
 "ורוב התלע אל רוע ,ל"ו ןואגה ויבא אסכ לע ותבשב

 קר יכ  ,ושפנ התוק רשאכ ותכלממ לע כ'ג םימי ךיראהל
 ."ריסת תנש איהש תיעיברה הנשבו ,הפ אסכה לע בשי םינש
 | ךלהו ,הנומה לכ תאו אקארק ריעה תא אוה םג בועו ,אסכה ןמ
 .ןעיועלשב רשא ל ריעל ואוב דע הבגנה עוסנו ךולה הלונב
 " בתכ םש ותויהבו ,יטרפ שיא רותב םינש שלשכ םש בשיו ,הנירמה
 ה רשא ,אימרה ת"וש ףוסב כ"הא תספדנה הלודגה ותבושת
 ומ הב א"עת תנשב םררטשמא םסופרב ביל הירא מ"גה ונב שרחמ
 תה ףוסבו ,איהה תעב םש ד"בא היהש יבצ םכח ןואגה ונתוח
 - הפצמו הלוגב בשויו העשה ינפמ החדנה ירבד, םייסמ םש
 = בע "אלסערב הפ םתוחו לילגהו אקארק ק'קב ץבורה לואש 'קה
 תב רכזנ אל יכ ,איה ןמז .תרסוחמ םש הבושתה יכ םנמא םאו

 [(  טרפ>
₪ 

,.- 
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 תנש ךותב רבכ יכ רחא .םוקממ רגל ערונ תאז לבא ,הנשה מר 2
 הנשב יכ ,אלסערב ריעב בשיו אקארק ריעמ ול ךלהו ףלח ריס =
 רהזה ירמאמ לע שוריפ ,יבצ תרמה 'ס לע הטכסהב אב איהה 1
 םויב םותחה לע אב םשו ,אקארקמ שטאח ץירהמ לבוקמה ברהל :
 קיקב הניחה לואש יקה םואנ ,אלסערב הפ קיפל דריסת לולא ד"ב =
 לע המכסהב כ"ג םש אב ןסינ 'ה ה"סת תנשבו ,לילגהו אקארק |

 עצמאבו ,לינכ כ"ג םש םתחו הרותה לע ןוצר עבש ילתפנ רפס
 ןהכלו םהילא אבל םדרטשמאב םיזנכשאה תרעמ ארקנ ז"טת תנו :
 ר ןואנה לודגה ןהכה תומ ירחא) מ"רו ד"בא רותב םתדעב ראפ =

 ,(ק'פל ז'סת הבט דיי 'א םויב רטפנו םש ריבא היהש ףירה ביל
 ותרוגמ ריע איולסערבמ עסיו ,םשקובמל הצרנ היה לואש 'ר ןוא הו
 ךרדה םאב ותויהב יהיו .הוצ אל 'ה ךא הצפה זוהמל עוסנו ךולה =
 רייא זי םויב אגולג ריעב רבקנו ומלועל רטפנו וילה תא הלה |
 בתכנו בר דפסמ והוריפפה אקארקל העומשה אבבו ,קיפל .זיסת |
 יתב לכד יסקנפבו הפ קיהה םקנפב ותריטפ םוי ןורכזל ופסב
 ושמש רשא םינואגה םינברה ראש ןיב הפד םישרדמ יתבו תויסנכ
 הרובעב רשא הבסהו -- ,לילגהו אקארק ק"ק הפ תונברח רתכב
 ; ונתאמ תמלענ הלוגב ךלהו אקארק ריעה תא לואש 'ר ןואגה בזע"
 תמהמ היה ותעיסנ רקיע יכ רמול דאמ בורק הרעשהה ד"ע ךא"
 ומק רשא םיאנקמ הזיא ידי לע ריעב הצרפ רשא תקולחמו ביר
 וילע םעה תמה ולעה רשא שפנ ירמ םישנא הדעה ךותמ זא-

 תא תוחדל הבסנ התיה ותאמ יכ לע ,השע ןידכ אלש יכ םרמ
 אסכה ןמ ררי רשא ל"נה ביל הדוהי הירא סינה אוה ,וצברמ יר

 תשורי חכמ אבש הנעטב וילע תבשל הלע אוהו ,קסירבל ךלהו הפ"
 םינמאנ ויה אלו ,ותרותבו וב וסאמ הז רובעבו ,ליז ןואנה .ויבא =
 תרכומ היה רשא רע ותצמ ישנא והומטשיו והוררמיו  ,ותירבב =
 ןינעמ תאזה הרעשההל םירי שיו .ותלחנ ריע תא בוזעלו תאצל
 בתכ רשא (םדרטשמא םופרב אימרה ת'וש ףוסב תספדנה) ותב שת
 םש וירבד ףרותו ,איולסערב ריעב הלוגב בשוי ותויהב ושפנ רמנ 2
 תוהדל ןיא ןירה יפ לעש םיקסופהו סישה תויגוסמ חיכוהלו ררבל"
 ךיראהש שיעוו ,ךכל יואר אוהשכ ויבאמ שריש הלודגה ןמ ןבה| א
 הזב .



 (- = יפוו תלילכ
 - :ןכיה .רעו ,הזב וילמ  ןומזרי ימ לע .ומצעמ ןיבי ליכשמהו ,הזב

 % -- :(רי םיעיגמ םירבדה

 . םויה רע אצמנ אל אקארקמ ל"ז לואש יר ןואגה ןמ הגהו
 | השעמלו הכלהל תובושת הזיא דבלמ ,ןורכזל טופרב רוביח

 " ןהילא די ת"וש 'כב ומכ ,ונמז ימכהמ ת"וש ירפסב ונממ תוספדנה
 ;וחבושהו ,ז"ק ןמיסב א"ה בקעי תובש ת"וש 'סבו ,ה"י ןמיסב
 רנרכוש םררטשמא פופדב א'מרה ת"וש ףוסב תספדנה הלודגה
 בקעי םש רפסב הדגא ישודיה תצק כ"ג ומשמ ספדנ ןכו ,ליעל
 ימיבו ,ונמזב ויהש אתרגאר ןנבר ירפס ראשבו (ו"עת א"רפפ סופר)
 " ןואגה םע םש םירבר ב'ג הקל בולסרעי  דיריב םעפ ותויהב ופרוה
 ";תוילגרמ זירהמל ןיטינ ביט יפב ראובמכ ,בובל קידבאה ףירה מ"רחמ
 חינה .תאז תמעל לבא ,דהוימ רובה םוש ונממ וניצמ אל הז תלוזו
 ןינתחו ןינב ול ייה יכ  ,תונבמו םינבמ בוט םש ל"ז ןואגה וירחא
 היהש לישעה עישוהי היומ עדונה ןואגה היה ןושארה ונב ,ןנבר
  ףיחתה ריגנה לורגה ברה ןהה היה אוהו ,אנליוו קיקב מ"רו ריבא
 ונב :היהש) ןילרב קייקר ןייר שלרימ שריה ילתפנ היומ םסרופמה
 ןואנה ברה לש ויהא ,ןילרבמ שלרימ ןימינב ה"ומ ריסהה ברה לש

 ל יהיוט

 ,ךירספ ליז פוס סנש כי: ןעיס  ס"ול קנס לפוכ סתס תיועכ ןייעו (די

 | 3 קיסות רייוד יפ לע וינ5 סכ םלוי ןכס ס5 קז ןידכ| קככס

 | "כוכ ןיפ סלד הלעסו | ,וננע קלות סילודנ ללעכש 556 = ,ךכל יול לוס

 < /"ללפטסל ופ ןיפ ,סעודכו סנ'סי םפופו 325 ססל תויסכ סיעיכסע רוכלס

 = ףוסנו ,סיקסופו כ"טנ תוילכ סז לע םיכסו ,ללכ ויתוכל תלסכ סעטנ ססילע
 |  ופופנ ספ ספרג סדרטסעפ םופד סייעכס םייוסכו, :3"סז3 סייפע ותנוס
 < יכ"ספב פיכס לכ וכנפ סעכענו לולס ס"ומ שלקנ דקפ גכמ םפמ6 סנוספ

 כ ןולנס סיס ימ רפוס ססמ ככ עדי פלס סז ןוסלע לופ5 סלכנו ,ל"כע

 [ 6 לוק לכו ,דוככ י5 ןוסכ3 קכ ,רוככ ךלדכ ולינסל םס 52 ןכ לעו קז לולש
 ו .סזע ןכ סזפ סיסס יד ריקכ כולס 5וסו | יכודס 1005 כע0יו סכעי קרב

 2 -ותרות כו6 לש5 ,ולדסו ל5כטי םכלפפ  ,וכולנס סיכיומעס סיכולגס ןע דפל

 סיוע לודגס וכיככ ןכ  ,לילנסו לקללק ק"קנו לעילד קסילנ קיקכ סכוז סיס

 ..עדוכס ןופנס .לוסו ,סילע דיססנ לקד ככ פרכג ןלע יזק קופו ,לימז ליטעס
 ְ :סש סדיטסעפ םופדנ ס"עלס תיוסל ותעכססנ ליז יכ5 סכס לעכ

 / וכו



 6 יפוי תלילכ

 ,(עדונכ .אניוו ישרוגממ .םהינש ויהש גרובמהמ - שלרימ ןמלז ה"ומ |
 ק'קב כ"האו אסער ק"רבאה ליז ליקנערפ רוד הוט ואנה: יבא

 ב"קת תנשבו ,עדונב ימלשוריה לע הדעה ןברק לעב-הנירמהו .ןולכב
 וסיגל הרעה ןברק 'ס לע המכסהב לינה .אנליוומ -לישעה מינה אב |
 ןואגהב .לישעה עישוהי 'קה םואנ, םוהחה לע םש אבו ליז ןואנה
 קירבאה ליז לישעה .ה"ומ .םסרופמה  ןואגה דכנ * ל"ז לואש ח"ומ =
 ןמינב .ה"ומב שריה ה"ומ םסרופמה ףירהה ריגנה בהה .ןתח ,אקאהק |

 גיעת תנשב הז ינפל רוע םלואו .כ'ע "אנליוו קיק הפ הנוחה :ל"'ז
 םולש תירב רפס לע זא םיכסהו םש אנליווב ואסכ לע 'בשי 'ףבב |
 ותנובתבו ותמכהבו ,םש םישישיו םינואג תקהל ךותב ,הרותה' לע =

 ו"כ םויב םימי עבשו ןקז רטפנו ,םש  אנליווב והרע להק :תא טחנ =
 בורב שרופמ אב רבכ ותלורג תראפת רקי לדוגו .ק"פל ט"קת .לולא =
 ילודג לע אנליוומ ףייש ה"ומ םכהה .ברהל הנמאנ :הירק "שב !ןעש ]
 הינה הזה ןואגה םא םש ונל עידוה אל ךא  ,אנליוו תירק ימכחו
 תונב וא םינב וירחא ריאשה םא םג ,די בתכב רוביה הזיא .וירחא
 אלו ונתאמ םילעה הז לכ ,םינב יכושחמ היה ילוא וא .םידכנז :םונומ
 רתוי יטילמ וילע ףיטהל ערנ אל ונחנא םג .ןכלו ,המואמ :ןנלי הומה
 אקארקמ לואש 'ר ןואגה .לש ינשה ונבו .הזב ונבתכ רשא:לפפמ
 אגולג ,אשיר ק"קב ר"בא היהש ביל הירא .ה"ומ ערומה ןואנה האמ

 ןואגה ןתח היה אוהש עורי רבכו ,סררטשמאב וימי ףוסבו בובלו
 רהאל ,ביל 'ר .ןואגהו ,יבצ םכח םשב עדונה יזנכשא ץ"רהמ .רידאק
 אגולג ריעב םג כ"האו לילגהו אשיר ריעב תונברה רתכב טו
 רותב םש תבשל םררטשמאל אבל ארקנ ,לילגהו .בובל ריעבו יתבה =
 ק"ת תנשב ץיקה ןמזב הז היהו ,םש םיזנבשא קיקב מרו ריבא =
 אקארקמ רזעלא ה"ומ םשד ריבאה ןואגה םשמ עסנש רהאל .יקיפל <
 קיקל ליינה ביל 'ר ןואגה אב בקע תשרפ 'ד םויבו ,השודקה ץראל
 שרדמ תיב םש דסי אוהו ,לודג רובכב םש לבקתנו םררטשמא = .
 ,םיברב הרות ץיברהו המרב ותאישנ םש גהנו ,הדועתלו .הרותל לוח .
 תובושת בישהל הברהו ,הדגאבו הכלהב םישוריח הברה שדיה .םגו
 קר סופרב אב אל םלוכמו ,הכלה וז יה רבד ונממ םילאושה .לבל =

 ,הנה תחאו הנה תחא תורזופמ ונמז ימכה ירפסב תובושת הזוא
 גייקת םררטשמא ספדנ) הלודלימ דוד ירבר תיוש יסב אמגודל האר =
 ןמיסב 4



 יפוי תלילכ

 = וםינתה תשרפ ןינעב םש רבחמהל בישהש המ םש ביכ ןמיסב
 " ק"ק ימכהל בישה רשא הבחרו הלודג הבושת ג"נ ןמיסב םש רועו
 ,בובל קיקב ריבא רוע ותויהב ונממ ולאש רשא ,אילטיאב הבוטנמ
 = וולאושל בישה רשא תובושת יתש איפ ןמיסבו איע ןמיסב םש רוע
 ןכו ,םדרטשמאל םחלשו יתבר אגולג קיקב ריבא דוע ותויהב רבד
 םירהמ ברהל יכררמ רמאמ תיוש 'סב תובושת 'ב כ'ג ונממ ספרנ
 'ברהל בישה רשא ,ג"ס  ןמיס ףוסבו ב'ס ןמיסב םש ףרארלסידמ
 ונממ םפרנ רועו .םררטשמאב ר"בא ותויהב וימי ףוסב רבהמה
 | םירהמ ןואגה ויפמ עמש רשא תואיקבו תופירחב םוצע לופלפ :'ג
 "  ימלשוריל ויתופסותב ואיבהו ימלשוריה לע השמ ינפ לעב תוילגרמ
 |  ןכו .התניזש הנטק הירב םש םינפה הארמב הטוסר 'ב קרפ שיר

 . השא הלפת 'להב םיבמרה ירבד בשיל ףירה רבר כ'ג ונמ
 נב ירפסב ואיבהו ליז לואש מינה ורימלתו ונב םיבוהכב אצמ
 :תנשב יהיו -- .ש"עי רומלה היב םשב ארקנה ב"ה ףוסב לאירא

 תינברה הריבגה ותשא םש וילע התמ'זומתב רשע העבשב גיייקה
 [ ןוכורמ היהו והכ לשכ זא ינמו ליז ץיהה ןואגה תב םירמ תרמ
 תיבב גאה ריעב ררוגתמ היה ץיקה ןמזב ר"יקת תנשבו ,ןירוסיב

2 

1. 

 [  תואופרב םש קסוע 'יהו ;םשר  ר"באה יולה שי"רהמ ןואגה ונתה
5% 

 [ יעיבש לילב ויטקה תנשב םש רטפנו םררטשמאל בשו רזה בושו
 | ותא הינה אוהו ,נהה לש ןורתא םויב ותרהמל רבקיו ,הספ לש

 % :האלהל םהמ רברנ רשא תונבו םינב

 [  תנושארה .תונב יתש ןב םג ול היה אקארקמ לואש ה"ומ ןואגהלו
 . ריאמ היומ ןואגה ןב ק קלפ עושוי ה"ומ גיהרה תשא התיה

 ,ןנחפ ק"קר הבישי ינב ימכה ישארמ רהא היה אוהו ,ל'ז ןשרר
 . ! בקעיו ןיע 'פ תספרה לע המכסהב אב טבש ו"ט םויב ה"סת תנשבו
 < קלפ יקח םואנ, םותחה לע םש אבו ,ןילרב ריעב םישרפמה לכ םע
 [  לןווש ה"ומ םסרופמה ןואגה ןתה ,ןשרר ליז ריאמ היומ א'"אלב
 [ לוחגה ברה תשא התיה הינשה ותבו .יו'צי אקארק ק"קד ר"באה
 ןישאטארק ק"קב גיהנמו שאר היהש ךאברעיוא השמ ה"ומ חוצמו דיגנ
 םחנמ היומ ערונה ןואגה ןב היה אה ,תוצרא 'רר .הנידמה סנרפו
 קיקב מירו ד"בא היהש םינקז הרטע לעב ךאבירעיוא לדנעמ

 "ניצת תנשב םג הלודגבו הרותב םימי ךיראהו ,(םש ןישאטארק
 זאש



 זע - יפוי תלילכ

 ןנזיפ לילגד לודג ןילופ תנידמ יגיהנמל דעוה שאר כ"ג היה זאש
 רשא ןישאטארק ק"קל ךומסה ןילבאק ריעב שרוק רעוב רחי םתויהב ="

 ונבו .עדונכ ,םהושה ןבא ת"וש 'כ תספדה לע םתמכסה םשי ונתנ
 ריבא כ"ג היהש ךאברעיוא לרנעמ םהנמ ה"ומ ןואגה ברה היה

 ןילבאק רעוב םש המבסהב אב אוה םגו ,םש ןישאטארק ק"קב מירז = =
 תעב םש ןנזופ לילגד ןנבר ןיב .ל"נה םהושה ןבא ים תספדה לע =
 -- :איהה 4 /

 םררטשמאמ ביל 'ר ןואגה תודלותמ טעמ כ"נ רברל בושנו רוזהנ התעו

 הכוראב אבא אלו ואקארקמ לואש 'ר לש ינשה ונב ,ל"נה
 א"ח יפוי תלילכ ירפסב ןינע בורב םישרופמ םירבדה ואב רבכ יכ הפ
 סיפהל ךא ,םשמ םשררי ןייעמהו םש ז"ט ןמיסב בובל ינבר לע
 וניבר תודלותמ םלש ןינב תוארל םיהמשה שדהמ םיארוקה תעד
 קיתעהל יננה ,הז וננמז רע רוד רחא רוד ל"צז לושעה יבר לודנה

 :הרלותה תמלשהל ,הרצקב םירבדה ףרוה ןכ םג הפ "4

 םינב ינש ול היה םררטשמאמ ביל 'ר ןואגהל יכ עדונ רבכ הן ,
 םיתב ונב רשא תונידעו תוריבג תונב שלשו ,םיניוצמ םינואג | ,

. 
: 

 :ךינפל הפ םבשוה יננהו והז וננמז רע רוד רחא רוד לארשוב
 ןתח היה אוהו ,ליז לואש ה"ומ םסרופמה ןואגה היה ןושארה ונב <

 ידארב ק"קב ד"בא היה רשא אקארקמ אנהכ םהרבא ה"ומ ןואנה |
 .רובכ ותחונמ םשו יתבר אנבוד קיקב וימי ףופבו ארטסוא ק"קבו
 רשועו ןוה ןיסכנ ריתע ןכ םג ותורליב היה לואש ה"ומ ןואגהו
 ,שטקאל ק"קב ריבאל אוה םג. לבקתנ ויסכנמ דרי רשאכו ,ותיבב

 ירהאו ,(ליעל ונרכז רשא אקארקמ לואש 'ר ;ואגה ויבא יבא זמב)* =
 תואלמל אוה לבקתנ אנבוד ריעב ליז ןואגה ונתוח םהרבא תומ % 
 תנשבו ,םש אנבוד ק"קב מירו ד"בא אוה םג.היהו ,םש ואסב םוקמ * 3
 יולה באז 'ר ישוריה רפס לע המכסהב םש אב רייא :נ"כ נ"יקת 1
| 

. 

- 

 ארקנ לינה בול 'ר ןואגה ויבא תומ ירהאו ,אתיירואד ירועיש לע "=
 היהו ,םיזנכשא ק"קב ויבא אסכ לע םש תבשל המררמשמא אבל
 ןמזה ךשמ ימי לכבו ;םינש שמחו םישלש ךרעב מירו ד"בא םש
 ויבא םיקה רשא לודגה שרדמה תיבב םיברב הרות ץיברה אוהה
 ןררסכ ןירימת ןירועיש רמללו רומלל םש םררטשמאב ל'ז .ןואגה
 חילקת תנשבו .,אתרגאר ילימב תבשה םויבו ,ןויעב ומויב םּוי רבד

 איצוה
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 ולוכה "לאירא ןינב, רקיה ורפפ תא םש םררטשמאב רואל איצוה
 ה לע םישוריה בייחו ,תוליגמ שמחו הרותה לע איה וםיקלח 'ב
 "יתעל שרוק תבש םויב םינש ג"ע ןב הבוט הבישב םש רטפנו
 : ונב .,םינב ינש וירחא הינהו ,קיפל ןיקת זומת ןיייז ברע תחנמ
 םיינה ודוד ןחה היהש השמ בקעי ה"ומ ןואגה ברה היה ןושארה
 קיקב .ריכאל ויבא ייחב רוע לכקתנו .ןילרב  ק"דבאה שריה יבצ
 ל" ןואגה ויבא דיל םררטשמאל וישודיה חלש םשמו ,ןהעליוו
 ילחאו .דעומ תיב סרטנוקה ףוסב א"ח לאירא ןינב ורפסב םסיפרהו
 = םררטשמאב ואסכ לע תבשל אוה םג ארקנ ליז ןואגה ויבא לואש תומ
 ןכ הבוט הבישב רטפנו םש ואסכ לע םימי :ךיראהו ,ר"בא  רותב
 " ת'עקת תנשב םירופר אמויב ינש .רדא ו"ט 'ב = םויב םינש א'ע
 יי היומ ןואגהב) ןייטשנרעב לאומש היומ ןואנה ברה ונתהו ,ק"פל
 [  ייולח קחצי ה"ומ ןואגה ןתת \היהש ,הנירמהו רבונה ק"קר ר"בא
 /- . לעב - ביל : הירא ה"ומ ןואגה לש ונבו ,ויהא : קירבאה ץיורוה
 5 .לעב ונובר לש ונב ,הנירמהו רבונה ק"'קב דייבא כייג היהש הירא ינפ
 |(" כ"ג היהו םש וירחא ומוקמ תא אלמ ,(ל'צז עישוי ינפ ישוריה
 = .ןתנ ןושאר רדא ו ויצקת תנשבו ,הנידמהו םדררטשמא ק"קב מ"רו
 5 = ורפס לע .ל"ז ם"יבלמ שוביל ריאמ 'ר ןואנה ברהל ותמכסה םש
 .- .קיפל טיצקת תבט 'ר םש רטפנו ,ה"וא ע"ש לע םייהה תוצרא
 .תירא ה"ומ ןואגה ברה היה םררטשמאמ לואש מ'גה לש ינשה ונבו
 םשב ארקנה ןרמע בקעי היומ ןואגה וניקז ורוד ןתח היהש ביל
 איגוסב ףירה רבר ונממ םג סיפדה ליז ןואגה ויבאו ,לז ץ"בעי
 | ארקנה ב'ח ףוסב לאירא ןינב 'סב וביב 'סמב רופהי אל 'פ שירד

 2 - -- :הומלה תיב םשב

 - הנושארה ,םררטשמאמ לואש 'ר ןואגהל ול היה תונב יתש םנ
 . | קב ך"בא היהש אנהכ םהרבא ה"ומ ןואגה ברה תשא התיה

 - = ליז אנהכ בקעי  היומ קחבומה ןואגה לש ויבא אוהו ,ץיטסערב
 ] :ארקנה רקיו רמחנ רוביח כ'ג ונממ ספרנו ,אנליוו ק"ק ילודגו ימכחמ
 ברה תשא התיה הינשה והבו .ןיבוריע 'סמ לע "בקעי ןואג, םשב
 כ היה אוהו ,ץיזאלז ק"קד דיבאה ץיורוה יולה רזעלא ה"ומ ןואנה
 . קיקר ריבאה ליז ץיורוה שיא יולה קחצי היומ לודגה ןואגה לש
 = ר'באה ,ץיורוה יולה שוביל | הירא ה"ומ לודגה ןואגה לש ויבאו ,ו"הא

 . וי. קיקר
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 הע יפוי תלילכ ל

 רכששי םלושמ ה"ומ לורגה ןואגה ונרוד ראפ יבא , 0 ן
 םיקלה 'ב יאול רב תיוש לעב .באלסינאטס קירבאה ץיורוה לי יגס

 : עדונכ 7 6
 םסרופמה ןואגה היה םדרטשמאמ = בול 'ר  ןואגה לש .ינשה ונבו |

 ופרוה ימיבו  ,הנידמהו ןילרב ק"קד ר"באה שריה יבצ ה"ומ = .

 ןואגה ויבא עסנש רהאל) יתבר אגולג ק"קב ותרוח רואב עיפוה |

 קרצ הרומ רותב םש בשי הארנה יפכו (םררטשמא ק"קל םשמ ליז
 ןתוא ריתהל ותבושת םש .בהכ א"יקת תנשבו ,ר"יבא רותב

 ירבד ת"ושב הספרנ איהו ,םוטרחב רוהש תצק םהל שיש ' תוזואה 5

 יקה םואנ, ה"הע םש אבו ,םש ז'מ ןמיסב םררטשמאמ ילודלימ דוד

 ריע הפ הנזתה ,ביל .הירא היומ םסרופמה ןואגה ברהב שריה יב

 להקב ןדנול קיקב ר"באל םשמ לבקתנ .כיחאו  ,"א'עי יתבר אנולג |

 יבתכמ תופילח םשמ ול היה טייקת תנשבו ,םש םיזנכשאה תי 0 |

 8 קיקר ריבאה טרטשרבלה יכררמ היומ ןואגה ברה םע .ת"וש 2

 נשבו ,םש הייסו ריס ןמיסב יכררמ רמאמ ת"וש ורפסב ראובמב

 ל תונברה אסכ " תבשל ךלהו ןרנול ריעה תא  בזע ריבקת |

 ק"קב ר"באל םשמ לבקתנ בילקת תנשבו ,(וט טאטשרבלה- 5

 הרטועמה ץימ ק"קל אובל ארקנ הימקת תנשבו  ,הנידמהו ןילרב

 תגאש לעב ןואגה יראה תעיוג ירחא תונברה אסכ לע םש תבשל <

 םאבצ רפסמ 'סל ותמכסה שארב ראובמכ) םש ר"בא היהש הז /
 ג"הרהל ₪.

 סנוטסנ רפיס ליז נוקרטפיפע רנילכעב ימיכעט .ס"וע רינכס כרס ונבו | וט

 סיזנכסלס תדע יניסכעו יסלכל ליז ןולגק וי3ל .כיסק כס5  תפלכ 8

 ססע ודקרפס פע3 כינס ןולגס סכככ 15 וללס לסל סתללפ לע סע ןפדנ

 ליע ליסס טלטסרנלכ קיקנ  סוכנככ 5סכ לע תנש) ןכ סנ 'ע

 יתנִכ .סיק55 סלודג ריע .סיסס ןפדנלל ליעסע כמו טעע סכ סיסנפו לע

 עונקס ורכס רכנט רס6 ,םוכידע3 יפכס סיעעס תלכוק לחסמ כיצ סיס סנו ,סע כ

 05 יכענכו סילסוס סנכסע עפ 55 סשככס כ"ג ול םי לסקס תפוקע (/

 ניסס סז לעו ; גוסככ ויכפ לכקל סילכס סעס סי3שסו סילנועס יכל |

 יכל סלול יככ ןוכלדל, = :5"סזכ ,סלוקכו קס סללק 'סנופת לז ןולנס | -

 רסל ףל ספ ספוק ינל ןיס סיכסס ןע ל35 ,םילככועס ןע סנלס קל ספ

 :ל"'דו ,יססע 2



 7 - - יפוי תלילכ

 .ןילרבב םפדנו ןירעווש קיקד ריבאה שלרימ שריה יבצ ה"ומ גיהרהל
 טיע ןב םימי עבשו ןקז רטפנו םשל ךלה אל םלואו ,(ה"מקת תנשב
 הרות ישוריה וירהא חינהו ,קיפל ס'קה לולא 'ר יב םויב םינש
 תודגא לע םינקז תרטע םשב ארקנה דהוימ רוביז םגו ,דאמ הברה
 . דיב םיבותכב םלוכ וראשנ קר םופרב אב אל םלוכמו ,םישרדמו ס"שה
 ןואגה היה ןושארה : םינב השלש ול היה איהו וידכנו וינינו וינב
 קירבאה םימואת ףסוי קהצי מ'גה ןתה היהש) לואש ה"ומ ףירהה
 ורפס רבה םשו ,רראר פיפ קיקב ריבאל לבקתנ אוהו (איולסערב
 הפצמ רפס םגו ,שאר םימשב ת"ש רפסל הפסנה אנסרהד אסכ
 ןואנהמ דיוי עיש לע לאיהוקי תרוה יס לע תונשה אוהו ,לאתקי
 הער .םרנ הז רובעבו ,גרובמהו אנוטלא ק"רבאה ןהכה לאפר ה"ומ
 לכמ השובכ האנשו הלודרג הקולהמ וילע ךשמ יב ,ומצעל הלודג
 םרהב זא ואצי גרובמהו אנוטלא ק"ק ינייד םגו ,אוהה ןמזה ינואג
 תהות לעב ןואגה םריע ףולאו םבר תאנק תא םאנקב ,ותארקל
 ,םש אירפפב ואסכמ כ"ג הרוה ףוסבלו יםש ר"בא היהש לאיתוקי
 הנירממו ריעל ריעמ הלונב ךלה אוהו ,ונממ השרגתנ ותשא םגו
 'א םויב רטפנו וילה תא הלח םשו ןדנול ריעל ואוב רע הנידמל
 ותהונמ םשו ,ליז ןואנה - ויבא ייהב רוע ,קיפל היינקת ןושהרמ ג"כ
 ימיב רשא ,לשריה המלש ה"ומ ןואגה ברה היה ינשה ונבו .רובב

 ךדנול קיקב ר"באל לבקתנ כ"חאו ,יולצנערפ קיקר ריבא היה ופרוח
 רשוע םג . ,הטבו יטקשה המרב ותאישנ םש גהנ אוהו ,הנירמהו
 םויב םימי עבשו ןקז םש רטפנו הבישו הנקז דע ול היה רובכ םג
 םהל ועבק םהמ ,וירכנו וינינו וינבו .קיפל ג"רה וילסכ ה"רע 'ר
 םילשוריב .השורקה ץראב םג םהמו ,ןילופ תונירמב רוגל םוקמ
 םטרופמה ריננה גלפומה ברה היה ישילשה ונבו .הזה םויה דע ב"בות
 וחוה תיכב לדגתנ .ותורהב ימיב רשא ,ליז רנילרב יליבעמ היומ

 ןואנה ןתה 'יהש ,גאה ק"קר ריבאה יולה לואש היומ ןואגה ברה
 !ר תא ול הקל הז רובעבו ,םינב יבושחמ היהו םררטשמאמ ביל יר
 ןילופ תונירממ השא אשנ בושו ,ןבל ול תויהל והיבל לינה יליבעט
 םובגה ונתוה ןכשמ היה םש יכ בוקרטעיפ ק"קב ונכשמ עבקו
 'ר ארקנ היהש ליז שריה היומ ריבגה ןב ה"ומ םסרופמה
 אטאלו תרמ הריבנה ותבו ,םש בוקרטעיפב ם"ופ שריה 'ר הילא

 התיה
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 הנקז דע ותיבב | שועו ןוה ול היהו לינה יליבעט יר תשא התיה |

 היה םנבו .איצקת וילסכ ב"י םויב בוט םשב םש רטפנו הבישו | 6

 ימיבו שיליבעט 'ר שוביל יר ארקנ היהש ביל .הדוהי ה"ומ לודגה ברה

 שריה יבצ ה"ומ ןואגה ויבא יבא יכרב לע ןילרבב לדגתנ וימולע >>

 דבכנה ריגנה ברה תשא התיה הריבגה להר םתבו ;םש ד"באה ל = =

 םסרופמה ריבגה ברה ןב אקארקמ ץיורוה ל"גס ליצענ םוקילא הי
 גיהנמו שאר היהש ץיורוה ל"גפ םחנפ 'ר יכדרמ היומ הוצמו דיננ

 ידבכנו יריקימ המה ןה וידכנו וינינו וינבו ,וייה ימי לכ אקארק הפ |

 -- : הז וננמזב םג הפ ונריע

 ליה ושע ןה םג םדרטשמאמ ביל 'ר  ןואגה לש ויתונב שלש

 ה"ומ ןואגה ברה תשא התיה הנושארה ותב .התרפאב ו

 ונתוה ייחב דוע הריבה גאה ק"קב מ"רו ריבא היה רשא יולה לואש = -
 ותבושת תלחתב ומצעב ליז ביל 'ר ןואגה רפיס רשא יפכ ,ליז ןואגה =
 בתכ רשא ב"ס ןמיסב ףראדלסידמ יכדרמ רמאמ ת"ושב תמפדנה 3
 ונתוה תיבב גאה ריעב זא ררוגתמ היה יב ,ד"יקת לולא ביוט -

 אב הז יולה שירהמו ,ףוגה תואירבב םש קוסעל םש ר'באה .ןואגה |

 לואש מ'גה וסיגל לאירא ןינב רפס לע הילקת תנשב המכסהב 33

 םינוש םירפס ראשב כ"ג ויתומכסה אצמת רועו :םררטשמא קידבאה =
 תבו ןב וירהא חינה אל םגו ,סופרב רוביח םוש ונממ אצמנ 8 6
 ברה תשא התיה הינשה ו -- .ל"נכ םינב יכושחמ | היה יב --

 היומ ג"הרה ןב היה אוהו) בובלמ יולה קחצי היומ םסרופמה ןואגה |

 שיר וימי ףוסבו אקנימאק קיקר ד"בא של היהש יולה וכדרמ | . 1-2
 םעצייר עישוהי ה"ומ ג'הרה לש ונב היח אוהו ,בובל ק"קב אתביתמ =

 ל דהיב היפת תנשב בובל ריעב םשה  שודיק לע גרהנש יולה

 תביתמ שיר יולה םעצייר םייח ה"ומ שורקה ןואגה לודנה 1יחא .

 ל םשמו ,בונשעל ק"קב ריבא היה ופרוח ימיבו (בובל ק"קב =
 תיוש 'ם לע הטכסהב םש אב ט"בקת תנשבו אמלעח קיקב ריבאל = /

 ק"ק הפ םירלו ריבאל לבקתנ הילקת תנש תלהתבו ילואש תעבג | .
 ןסינ א'י קישע 'ו םויב םימי עבשו ןקז הפ רטפנו :לילגהו אקארק רע 2

 יולה יכררמ היומ ןואגה :םהו ,םינב ינש וירחא חינהו קיפל ט"נקת | = 3 .
 יולה רוד יבצ ה"ומ ג"הרהו ולילגהו ןיטקיט ק"קב מ"רו ר"בא היהש |

 || וש -
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 יפוי  תלילכ

 | < היה ז יולה יכדרמ יר ןואגה הנהו .לילנהו אקארק ק"קב ר"בא היהש
 לש " ר"בא .היה ופרוה ימיבו ,ל'ז ןואגה ויבא ווהב רוע = וו רודה תפומ
 .ת"וש 'ם לע המכסהב אוה םג אב רילקת תנשבו ,ץיזאלז ק"קב
 טקיט קייקב מיירלו ריבאל םשמ לבקתנ בושו ,ל"נה לואש תעבג
 " םופר) .הלהק ירבר רפס לע והמכסה םש ןתנ הימקת תנשבו
 תא אלמ ביל הירא היומ ןואגה ברה ונבו ,(ה"מקת רהאוודיוואנ
 הכה ,םינואג הפיסא יכה רואל. כ"ג איצוה אוהו ,םש וירהא ומוקמ
 אנה םע | ליצז לישעה 'ר = לורגה וניבר וניקז ןיב ורבעש ת"וש
 ₪ יבצ ה"ומ ג"הרהו -- ,קקוהמ תקלה לעב לי'צו השמ ה"ומ

 ב ר"בא בר היה ופרוה ימיב ,אקארק ק'קד ר"באה ל"נה

 =: ןואנה ויבא יכ וטעמ קר םש אסכה לע בשי אל םלואו ,ןישרבעש
 % תויהל ותנקז תעל ול ךירצ .היה .אקארקב דיבאה יולח קהצי 'ר
 .אושנ ,האלנ היה רשא תונברה לועב ומע .תאשל תודימתב ולצא
 האו ,ל'ז ויבא לצא אקארק הפ ותרוגמ םוקמ עבק ןכ לעו ,ורבל
 | לע תבשל ול התלע וימי ףוסבו ,הפ ד"ב שארל הנמתנ ויבא תומ
 - יבהכמ תופילח כ'ג ול היה אוהו) ,ר"בא רותב בג הפ ויבא אסב
 ₪ ורבא תירב ת"וש לעב בוקרטעיפמ ץ"רהמ ןואגה םע ת"וש
 וטפנו (ריס ןמיס הבושתב רזעה ןבא קלהב .םש ורפסב ראובמכ
 [תושילשה והבו .קיפל ביצקת הבט ד"י םויב םימי עבשו ןקז הפ
 | תש א .התיה ישטיינ תרמ הריבגה איהו ל'נה ביל 'ר ןואגה לש
 [ יהו ,בובל קיקר טיופ אווקלאזמ השמ היומ םסרופמה ריבגה ברה
 :תנ רשא ל"ז באז יכררמ הח"מ לבוקמה ןואנה תא ול הרלי
 | ןואנה םשמ עסנש ירהא) לילגהו בובל קיקב םירלו ר"באל
 שנ םש גהנו ,(םש ר"בא היהש הנשמה תבכרמ לעב םירב המלש
 די טקה טבש שרוהב יב םויב הלעמ לש הבישיב שקבתנו המרב
 ההלוגה ירואמו ץרא ינואג םינב ינשו תהא תב וירחא הינהו ,קיפל
 .תועושי ירפס לעב ןייטשנרוא םלושמ בקעי וניבר ןואגה םהו
 0 השמ ה"ומ ןואנה ברה היה ויחאו ,ע"שה יקלח 'ד לע
 [וובב 'פמ לע רומלתה :םיה ם"המהעב ,רארגינראט ק"רבאה לישעה
 יקב .מיירו ריבא ופרוח ימיב היה בקעי תועושי לעב וניברו ,אמק
 יקר ריכאה שינאזאר ץ"רהמ ןואגה תומ ירחאו ,לילגהו אווקלאז

 ו: 'ביבל
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 יפוי תלילכ

 לע .בשיו .לילגהו םש .בובלב מירלו ר'באל ל'ז אוח לבקתנ ,בובל
 ותהמש הברע ,ותנקז תעל ךא ,הנש םישלשו שמח ךרעב םש ואסכ 2.

 באז יכררמ הייומ לודגה ןואנה וניע רמהמ ודיהי ונב ונממ 6
 שריה יבצ ה"ומ םסרופמה ןואגה ברה יבא אוהו) .ליז יטומל)

 ק"קבו ,אשיר ק"קבו ,אטילר קסירב ק"קב ריבא היהש קי
 ןושחרמ ז"י קישע 'ו םויב ומלועל ךלהו רטפנש  ,(לילגהו בול
 םיתנש רוע לינה ןואגה ונב תומ ירהא  בקעי יחיו  .ק'פל ז'צקת |
 טיצקת םהנמ איכ םויב וימע לא ףסאיו עוגיו םישדח העשתו םימי =
 ריעב ל"ז שפנ יחונ םינואגה ויתובא תורבקב דובכ ותהונמו קי
 היהש ל"נה ןושארה באז יכררמ :'ר ןואנה תבו -- ,םש" בול
 תועושי לעב םינואגה תוחא רתסא תרמ הריבגה איהו בובל ק"רבא =

 תלשלש ריבגה לודגה ברה תשא התיה ,רומלתה םיִה לעבז בקעי |
 ןואגהל דכנו ןינ היהש) אגנוטיא ל"גס ןרהא קהצי ה"ומ  ןיסהוי

 לילגהו בובל ק"קר ר"יבאה אגנוטיא ל"גס ביל הדוהי ה"ומ לודגה -
 אוהו ,(ויט ןמיסב איה יפוי תלילכ ירפסב ויתודלותמ ונבתכ רשא =
 אגנוטיא ל"גס באז יכררמ ה"ומ וררהו רודה תפומ ערונה ןואנה יבא 7

 אישנ היהש יכדרמ רמאמ ת"ושו םיה ישרפמ  ס"המהעב בובלמ
 קישע 'ו םויב ומלועל ךלהו רטפנו ךיירטסע ללוכד השודקה ץרא |
 ריע םש בובל קיקב רובכ ותחונמו 0 גיכרת זומת שדוחב 'ב <

 ה"ומ רודה ראפ םסרופמה ןואגה ברה ירירי יבא אוהו ,ותדל
 לילגהו בובל ק"קד ריבא תעב אוהש אגנוטיא ליגס ןרהא קחצו

 המ והזו .ליז ןואגה ויבא ומכ ךיירטסע ללוכד ץראה אישנ  םג
 רתוי שרופמ לכה אצמת םירבדה יטרפ רתיו ,תעכ  ראבל וניצרש =
 ונלייט םשו ,םמוקמ םש יכ בובל ינבר לע א"ח יפוי תלילכ ירפסב =

 ,טרפו טרפ לכב םירכזנה םיקידצ לש םהיתודלותב תורצקו תוכורא ==
 -- :הזב יד התע תעלו %



 יפוי תלילכ

 -- | .ה ר ע ה

 " ןמז ףוסב רילרת תנשב יכ כיג הפ ריכזהלמ ענמא אל הנהו
 - לא םש אב ,מ"רפפ ריע ךרד זא יתרבע רשאכ ףווחה

 ינש רוע ומע ותאו ,ילומרכ םוקילא ה"ומ עדונה םכחה ברה ינרקבל
 ה"ומ םכההו  ,םייהכריק לאפר ה"ומ םכחה םהו ,םש ריעה ימכח
 תא ל"נה ילומרכ םכהה יל ןתנ ,זא וידהי ונעשעתשהבו ,ל"ירב םוהנ
 'רינהלו וב ןייעל ינממ שקבו ,הרושתל ,"הנוי ינבו םיברועה, ורפס
 ןואגה הודלותל םיעגונה םירברב הוטרפבו ,וילע יטפשמ תצירה ול
 =  ןופנ ובל יכ ,רמאו ,ונינפל םש ךרע רשא .אקארקמ ל'צז לישעה יר
 ! " תוינומדק ישרורל הנפ ןבא אוה יכו ,תושדח ןב אצמאש הוטבו
 * ,החילסה תשקב ירהא ול יתרמאו יתינע ,וב יניע יתרבעהש ירחאו
 יכול רמוא יננה כיע ,ינושל תחת תמאה ריהכהל לכוא אל יכ
 רשא תואיגנשה תצקמ ךא ,תושדה וב יהאצמ אל ל הרלותה רקיעב

 יתינמו ,הכ רע םיתערי אל יכ  ,יניעב תושדה הנה ןה וב יתאצמ
 ויהיו רתומל .אל יכ בושְהאו ,ההא ןבא לע םיניע ו וינפל זא
 "  םה םג ועדי ןעמל םיארוקה יניעל הרצקב הפ םג םתוא גיצהל

 6 | : םה ולאו ,םיהברה שרוש
 [ הוה הית תנשבר, םש בתכ ליז לישעה םיגהל עונש המב (א

 = תנידמל הרב ט"תו ה"ת תנשבו ןילבולב הבישי שאר
 רוע םש שקבל אניוול עסנ םשמו םיקרה תמהלמ ליבשב ןירהעמ
 אביו אינלופ ץראל בשו רזה בושו ,והרלומ ץראב. הדוהי יררוצ רגנ
 [ ווב הבושהה בתכ םש םגו ,ר"בא םש היהו אטילר קסירב ריעל
 .  וולע ורבעיו וז ןמיסב יארתב ינואג ת"ושב ראובמכ י'ת תנשב ןירו
 [  אקארק ריעב ריבאל לבקהנ רשא רע םינשו םימי  קסירב ריעב
 עודוה אלו ,סרוקמ לע ריעה אל הזב בתכש .המ לכב הנהו .ב'ע
 | ןעבר בשש ירהאר בתכש המב םטרפבו ,םירברה איצוה ןיאמ ונל
 [ < םינשו םימי בשי םשו ,אטילר קסירבב ריבאל לבקתנ ןילופ תונידמל
 2 ,ןומנ אללה תמא אלל אוה הז רבד הנה ,אקארקל ואוב רע
 [  אקארקבו ןילבולב קר ,אטילר קסירבב ר'בא ליז וניבר היה אל םלועמ
 [  קסירבב ריבא היה ,אוה ל"ז בקעי ה"ומ ןואגה ויבא קרו ,רבלב
 םנש םינפב ונבתכ רבכו ועדונכ ןילבולב ריבאל לבקתנש םרטב

 וניבר

'/ 



 תויהב ביחא םגו ,ופרוה ימיב םש קסירבב הרות ץיברה ליז +
 קסירבב רייבא רותב םלועמ בשי אל ל'ז אוה לבא ,םש ריבא וי
 ןואגּהל םג וניאר הנהו .לינכו ,אקארקב וימי ףוסבו ןילבולב קר םש
 וניברל קהבומ רימלת היהש םררטשמא ק"רבאה ליז גריל רוד ה"ומ
 טישורד לע רוד ריע ורפפ שארב ראובמכ ,ל"צז לישעה ה"ומ | ןואגה 7
 ןבר וימא אוה ירודל הותפל ינא יתמק :םש בתכו ,םשי יא שוררב = :

 ר"בא היהש ל"צז לישעה ה"ומ לארשי רנ ןואגה הלונה רנב+לכ לש
 ותוטב רובכ ול השעאו אקארק קיקב וימי ףוסבו ןילבול ק"קב | ג'רו
 ליז וניבר היה ולאו  .ביע ונממ הרות ישודהב הז ירוביה .ליהתמ)
 לבבש הבושחהו הלודגה ריעה איהט - ק"קב * ירק ב
 אל אוהו ,םש הז םנ ריכזהלמ ענמנ .חהיה אל .יארוב ,אפול תנירמ
 ללכ היה אלש ינפמ הוו ,רבלב ,אקא = ןילבול ירע קר םש רו

 לש רפסה רעשב סיפדמה וילע בתכש האח ,אטולר קסירבב -

 אלש אוה ,קסירבב ד'בא וניבר היהש :תוכב 'גה לע תוכלה ישודח
 ילומרכ םכהה איבה רשאו -- ,(ללכ  וילע .ךומסל :ןיאו קורקרב =
 ינואג ת"ושמ י"ת תנשב קסירבב ר"בא וניבר היהש ל .היא 9
 הזש אירהב שרופמ םש יב ,האורב הגש הזב הנה ו'ז ןמיס יארתב =
 כינ .רבדה :אב ןכו ושיעו קסירבב אלו ןילבול- ריעב הטשא גי

 םינפב הזמ ונרכז .רבכו ,ה"קס זינק ןמיסב רזעה ןבא "שב שטוב
 :רתומל ךא הזב תוכיראהו =:

 יתבש היומ ןואגה אוהש ךישה לעב וניברש, םש בהב וע ב
 לישעה יר ןואגה וניברל 0 רימלת "היה :ל"] ןהבה = יה
 היפ זינ הייל ינמיפב ריוי לע ך'ש ורפסב הלחתלו םשל וריכזמו ,ל'צ
 השמהה לכמ יכ תואינשה % לפנ הפ םג הנהו ,ביע "הייצ" גי
 קר  ,םש ךישב לישעה מ"גה םש אצמנ אל הפ םשרש  תומוק

 שריפ .ןכוש בתכ םשש היל קיס זינ ןמיסב אוהו ,רבלכ דהא .םוקממ
 "ה"בהב אלו 'סותה ירבד ו"רנ לישעה ה"ומ לורגה ןואגה :ובה] ירזמ
 ט'גח םש ללב .אצמנ אל םש ךישב םינמיסה .ראשב לבא ,כ"ע <
 לכקש המ קר םימעפ הזיא ריכזמ םש היל ןמיסב .יכ ,ל'ז לישעה -

 ה"ומ עדונה ןואגה אוהו) ומש תרכזה ילב ליז .ןואגה וברו ויבא יפמ = -
 ב"ג.םש איבה א"י קיס םש א'צ ןמיסב ןכ .- ,(ל'ז ץיב ריאמ 2
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 יפוי תלילכ

 םורומה ילודג ראש ינפלו ל'ז ןואנה וברו ויבא ינפל וירבד עיצהש
 תא בוש איבה םשו םש היצו היס ינמיסבו ,ש"עי וירבדל ומיבסה
 ןואגה .אוהו) .י"רנ עישוי ה"ומ םסרופמה ןואגה לודגה ברה וברו ורומ

 נפ תיושו המלש יניגמ לעב ליז ףסוי ה"ומב עישוהי וניבר ערונה
 ןיאגה ובר םש לבא ,(ערונכ אקארק ק"ק הפ מ"ר היהש עישוהו
 ןרבלב זינ ןמיסב קר םש ישב איבה אל ליז לישעה יבר וניבר

 שימכו ביפ ןמיס ףופב םש ר"ויב ףסכה תורוקנ ורפסב םג ן
 ה - םנפכ

 ₪0 לן לושעה 'ר וניכר לש וירימלת ילודנ ןיב, םש דועו (ג
 רבונרייאק לאומש ירו ,בהז ירוט לעב יולה רוד 'ר  תונמל

 היהוביד ןיניגלפ ? הירהבא ןינענ המ ןנאו ,ב"ע "לאומש תנומא לעב
 היה אוה רבינדייאק לאומש יר ןואגה יכ ,תמא וירבד ףוס קרו
 ןרפסבו תבזה תכרב ורפסב ותוא איבה ןכש ,ליז וניבר לש ודימלת
 וברו .ירומ םשב םוקמ לכב םירקיה "וירפס ראשבו לאומש הנומא

 ויבר לבא  ,(םינפב ונמשר רשא יפכו) ל"צז לישעה ה"ומ ןואגה
 לישעה .'ר ונבר ירימלתמ * ללכ היה אל בהז יירוט לעב יולה רוד
 הע  םיניוצמה ונמז ינואגמ| ,וכרעב שונא וירבחה ילודגמ קר ליז
 לו ךישה וניבר לש ןבר היהש המלש ינינמ לעב ןואנה וניברש
 / ןועוריכ הנוגע ינינעב ומע םיכסהל ונממ שקבו היסק היקספ ררש
 3 :םורבר הוכוו כינ זיטה לעב וניברל ול היהש ונאצמ ןכ
 ןילבולכ וירהי םתויהב ומצעב ליז לישעה 'ר וניבר םע םג תונוגע
 ק ק םיעוהה ריבא םשב קר ,ובר םשב ללכ ותוא ארק אלו י"ת תנשב
 ןבא ו'טב ראובמכ ,וירנ לישעה ה"ומ ארתאר ארמ קהבומה ברה

 ;ליינכו .'ז ןמיסב יארהב ינואג הייושבו היקס זינק ןמיסב רזעה

 ליצוי לישעה 'ר וניבר לש ונב לואש 'ר ןואגהשי םש בהכ דוע (ר
 הארי רשאכ בינה תנשב אטילר קסירבב ותונבר גהנ

 ש"נת תנשב יהיו ,טרופנרהיד יסופר םהרבא ןגמ 'ס שארב האורה
 ותטכסהב ראובמכ םהילע הרומו ברל ותוא ורחביו אקארק ינב ימוקיו

 יהיו .,םינש עבש אקארקב לואש 'ר לע ורבעיו ,לאומשמ םש 'םל

 תיזנכשאה הרע והארקתו קיפל זיסת תנש איהש תינימשה הנשב

 םררטשמאב

 ו %
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 בפ , יפוי תלילכ

 אביו אוהה םוקמה לא ךליו לואש םקיו ימיירלו ריבאל טררטש4040

 ,ב"ה 4 ריע יס לע המכסה םש .בותכל לאווו איולסערב רוע

 תמיו םררטשמאל ותעיסנ חרוטמ הלוהו שולח םימיב אב ןקז אוהו /

 לב הנהו .ל"כע "רנאלאה ץראב וצפה זוחמ לא עינה םרטב ד

 רבבש ,ועבטה תמאה ינרא לע אל םפוס רע  םשארמ הזב ןירבד

 ר"בא לואש 'ר היה רבכ אינת תנשב רועש םינפב ונילצא ראובמ |

 תומכסהב המכה תעד רפס שארב האורה הארי רשאכ ,אטולד קסירבש <

 | א"נת רדא ב"יטב קסמאח ק'קב היהש אטיל תנידמר דעווה .ינואג

 י ת"ושב תספדנה ותבושת כ'ג הנשה התואב בתכ מז קופל |

 ה"נה הנשבד תערל יתיארה רבב תאז םג ףאו היי ןמיסב והילא = 5

 הנירמ ברל זא לבקתנ יב אטילה קסירב ריעה תא 77 י"ב בחשש

 ויתומכסהב הז לכ ראובמכ :אטפא ק'קב דיבאל םגו ,אקארק לילגב | <>

 ןכו :ם"שה תודגא לע בקעי להוא 'םלו הרותה לע בקעי תלחנ ימלא

 ז'ק ןמיס א"ח בקעי תובש ת"ושב תספרנה ותבושת כיג זא בת

 לע לאומשמ םש 'סל ותמכסה שארב רתוי שרופמ אב הז רב

 אטילד קסירבמ ותראפת רוהב לואש 'ר ו לבקתנ ה"נת תנשבד ,הרותה]

 תמכסהב ןויעל םירהאל אוה םג זמר ילומרכ םכההו ;אקארק לולעל ;

 ןייעל ובל לא םש אל ומצעב אוה ךא ,לינה לאומשמ םש 'םה

 ורהביו אקארק ינב ומק ט"נת תנשבד בהכש המב םגו = הש |

 םנו טינת תנשב ירהש ,האורב כ"ג הנש ,םהילע הרומו .ברל .תוא |

 אקארק אסכ לע בשוי היה ןיידע איסת תנש תלחתבו םי'ת תנשב 5

 היבה לעב וניבר דכנ ביל הדוהי הירא ה"ומ ןואגה .דיבא רותב

 לואש 'ר ברה תא ב ינב ולבקש רמול רשפא ךיאו יעודיב ליז 5

 תערל וניארה רבכ םלואו ? םלצא דייבא .תויה טינה תנשב .דוע =

 םינברה ינש ונה א"סת תנש ו םגו םית תנש לכ םות דע יב

 לילגב לואש יר ברה ,ולגר לע ומוקמב ןנאשו טקש רחא לכ ליינה

 תומכסהב הז לכ ראובמכ ,אקארק ריעב ביל 'ר ברהו אקארה <

 לולא שרוחמ הינש הפפדהב זיטה םע םהרבא ןגמ רפסה .לע םהינש

 א"סת תנשמ ףרוחה ןמז עצמא רע רברה ךשמנ הכו ,ק"פל ם"ת

 ק"קב ר"באל לבקתנ יב ריעה תא ביל יר ברה בזע זאש ,ק"פל

 ורפסב ראובמכ) קיפל א"סת טבש שרוהב הז היהו ,אטילד קסורב
 ת"וש



 ה | יפוי תלילכ

 : וקינולאשב םפרנש לחש לוק '5ס םע רבוחמה היוא תגאש ת"וש
  ךוע םשו אשיר ק'קב ךרדה םאב היה טבש ו'כ םויבו ,קיפל ו"קת
 ואו ,(שיעי תונוממ ינירב אשיר קיק יגיהנמל בישה רשא ותבושת
 = לולגר בר הכ רע היהש לינה לואש 'ר ברה תא אקארק ינב ורהב

 :רורב הז לכו ,אקארק ריעב םלצאי דיבא כינ תויהל אקארק

 לע .לואש 'ר ברה בשי םינש עבש יב  םש רוע בתכש המו (ה
 לבקתנ זיסת תנש איהש תינימשה הנשבו אקארקב ואסכ

 . הנהו וכ"ע ךררה םאב רטפנו םררטשמאב םיזנכשא ק'קב ר'יבאל
 םינש שלש קרש ערי אלו ונממ םלענ יכ ,הנוכנ רבר אל הזב םג
 = איסת תנש עצמאמ- ו ,אקארקב ואסכ לע לואש 'ר ברה בשי
 םג בוע ריסת תנש איהש תיעיברה הנשבו (ר'פסת תנש עצמא רע

 ונכשמ \ עבקו הלוגב 7 הנומה לכ תאו אקארק ריעה תא אוה
 ןיטרפ שיא רותב תופוצר םינש שלש ביג בשי םשו איולסערב ריעב
 םררטשמא סופר א"יטרה ת"וש ףוסב הפפרגה ותבושת םתכ םש םגו
 המכסהב םש אב ר'סת תנש ףוסבו ,םש ותבושת ףוסב ראובמכ
 םש :ןהנ ה'פת תנשבו ,רהוזה ירמאמ לע שוריפ יבצ תרמח 'ס לע
 :ויפת תנש עצמאבו ,הרותה לע ןוצר עבש ילתפנ 'ס לע ותמכסה
 | "וובל ,םררטשטאב םיזנכשאה תרע יגיהנמו ישארמ םשמ ארקנ זא
 ביל 'ר ןואגה תומ ירהא) ריבא רותב םתרעב ראפ ןהכלו םהילא
 "םאב וילח תא הלה איולכערבמ ועסנבו ,(םש ריבא היהש ל'ז ףירח
 [ "שימכ  ק"פל ויסה .רייא ז"י םויב אגולג ריעב רבקנו רטפנו ךרדה

 וםינבכ

 4 ןואנה לש ינשה ונב ביל הירא 'ר ברהש, םש בתכ דוע
 םיחאו = ,אשיר קיקב = הרומלו ברל .לבקתנ לינה לואש

 ו ןויהה הונברה לבק םג ,יתבר אנולג קיקב ריבא ברל לבקתנ

 יי

. 

 שארב רומעל ארקנ ק'ת תנשב - ותואב יכ ,המש ךלה אל
 ! םשמ גיהנהלו בובלב ןוכשל הלעו ,לילגהו בובלב ו תרע
 הפ הנוה םתוח היה ןמז והואב ודי תמיתח לכבו ,אגולנב ותונבר

 וא הפס .לע ותמכסהב ראובמכ יתבר אגולג ק"קב פ"צמו בובל

 וינפ ןתיו וריב הלע אל ךא ,םיבטרהל הרות הנשמ יס לעו לארשי

 לא

 ו 7"



 וכ בב ה;

 נפ | יפוי תלילכ

 לא עלק אל הזב םג הנהו ,ליכע "םררטשמאב םיזנכבשא תדע לא
 בובלל קר אגולגל ךלה אל ביל 'רש ול רינהש ריגמהו ,הרטמה
 ,אגולגל ךלהש עורי רבדה יכ ,ול שחכ :אנולגב ותונבר גהנ םשמז
 םשמ בישה םגו ,ןנאשו טקשהב תונברה אסכ לע םש בשיז
 תובושת יתשו ,הכלה וז 'ד רבד ותאמ םילאושה לכל ויתובושת
 םש אגולג ק"קב ואסכ לע בשוי ותויהב רבד וילאושל בישה רשא
 ,א'פ ןמיסבו יע ןמיסב הלורלימ דוד ירבד .ת"וש 'סב ואבו וספדג
 ק"קל בישה רשא תהא הבושה כ"ג םש ונממ םפרנ ןכו  ,ש"עי
 ,בובל קיקב ואסכ לע בשוי ותויהב ,אילטיא ץראב רשא הבוטנמ
 ברהש תחא היאר קר האר ילומרכ םכהה הנהו .גינ ןמיסב שש
 בובל הפ הנוה ,לארשי הצנ 'פל ותמבסהב ע"א םתוח היה בול "ר
 ,ךפהב םג םימעפל ע"א םתהש האר אלו ,יתבר אגולג ק"קב פ"צמז

 יסל ותמכסהב אוהו ,לילגהו בובל ק"קב פ"צמו אגולג ק'קב הנוחה <
 ירה ,ק"פל טיצת תנשב אווקלאזב ספרנש הרותה לע לאומש תוב
 הזמ הארנו ,בובל ק'קב ותונבר גהנ םשמו אגולגב םג ,הנוח היהש
 ל"נה תולהקה יתשב הלשממה ןסר שפות היה ל"ז ביל 'ר ברהש
 היהו ,בובלב םעפו אגולגב םעפ הנוה היה הז רובעבו ותהא הבב
 ,ותושעל רבדה וילע רבכ יכ האר רשאכ םלואו ,םוקמל םוקממ רדונ
 תונברה אסכ לע תבשל רתוי ול רחבו ,וידהי ןהיתש תא בזע
 ויתודלותב הזב ונכראה רבכו !ערונכ םריטשמאבש םיזנכשא קיקב

 -- :דוע ךיראהל םוקמה ןיא הפו ,א'ח יפוי תלילכ ירפסב

 לואש מייגח לש ונב השמ בקעי 'ר ברהמ ורבד ידמ םש וע ₪:

 ,ול"נה ביל יר ןואגהב לאירא ןינב 'פ לעב םדרטשמאמ
 אסכ לע םיבר םימי השמ בקעי 'ר בשיש ירהאר םש בתב
 שארב אוה םג דומעל הלעתנו הלע סוניר ירעמ תהאב הארוהה
 םש אוהו וג"נקת תנשב ויתובא םוקמ םררטשמאב םיזנכשא קיק
 רפס םוש רבח אל ךא םיקסופבו סישב רימתמ םימיכ תוליל
 ,כ"ע "ןוילופאנ, רובבל ריש תלוז ונמ מ ספרנ אל רבד םושז
 בל רושל ךיאד  ,וינפב ושחכ ול הנעי קרצב ארוק לכ הפ םגו
 ספרנש תואורה וניניע אלהו ,רבד םוש ונממ ספדנ אלש בותכל
 סרטנוקה ףוסב א'ח לאירא ןינב יסב םיקסופו ס"שב םישודח ונממ

 תיב



 \ בקעו ה"ומ גלפומה ג'הואמה ברה לודגה ינב רובכמ תוצמה

 [ יבצ ה"ומ םסרופמה ןואגה יהא ןתה ןהעליוו ק"קר רייבא וירנ
 % ,יויצי  תונידמהו < קייקר רייבא וירנ

 קשה ה תמאה תא ררבל קר היה יתנוכ לכ יכ ,והומכ רבכנ
 ' ותמאה לע הרומ תויהל םימכת תרמכ וא גהנ אוה ףאו

 < :כיע "וריב םה תועט יתרמאש םירבד םרבו יל רמאו =
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 דפ יפוי תלילכ

 כ'ג ארקנה יזנכשא רזעילא היומ שישיה ןואגה תודלות .נ
 היהש ,ןילוח 'כמ לע רזעילא קשמד 'פ לעב יבצ שיא םשב -

 הלע וימי ףוסבו ,אקארק לילנב .אטפא ק"קב  מ"רו .דבא
 .דובכ ותחונמ םשו ,השודקה ץראל

 עדונה אטפא ק'קד דיבאה יבצ שיא רזעילא ה"ומ שישיה ןואגה
 היה ,ןילוח 'סמ לע "רזעילא קשמר, | רקיה ורפס ידי לע

 זנכשא ץרא ילודגמ ,םיניוצמ םינואג ,םישישי עזגמ ,םישודק לש" ןנבמ
 ויבא יבא םש לע ,ייבצ שיא, םשב ארקנו ,אזיימריוו ריע ידיסחמו
 ריע יבשותמ םייח ה"ומ ברה לש ונב ,ןאמלעה יבצ ה"ומ  ןואנה
 יאול  הדוהי ה"ומ לודנה ןואגה לש ונב ןב היה רשא | ,אזיימריוו
 תשמח תנשב גארפ ריעב הלעמ לש הבישיב שקבתנ רשא ןקזה
 ול היה ל"נה  אזיימריוומ םייח .היומ ברהלו ,הריציל םיתאמו םיפלא
 וניבר יבא אוהו ,לאלצב םשב ארקנ דחאה ,םיקידצ םינב השלש
 ינשהו ,(השמ הטמ 'ס ףוסב ןיסחוי תלינמג ל"ז גארפמ ל"רהמ לודנה
 היה רשא לודגה ברה אוה ,יזנכשא אזיימריוומ בקעי ה"ומ ןואנה היח
 תונידמ 'לכ לע זנכשא תוצראב לארשי תוצופת לכב ד"באו שאח
 ישילשהו ,(א"ח ףוסב דוד חמצ) גיכש תנשב וימע לא ףסאנו ,רסיקה
 לש ויבא היה אוהו ,ל"נה ןאמלעה יבצ היומ ןואנה אוה דבכנ יכח
 לאומש 'ר םשב ורודב ארקנ היה רשא יזנכשא לאומש היומ ןואגה
 םשו השודקה ץראל תינבוה ותשא םע עסנ וימי ףוסבו ,ריסחהי
 רזעילא קשמד ורפסב רזעילא 'ר ונב וילע בתכ ךכ) דובכ םתחונמ
 םימסרופמ םינואג םלכ םינב העברא וירחא חינהו ,(םש ב"ע א'כ ףד
 םייח ה"ומ לודגה ןואגה היה דחאה .הארוהה ידומעו רודה יואפ
 ה"ומ ןואנה היה ונתחו) ץינמערק קיקב מ"רו ד"בא היהש יזנכשא
 רשא םינושארה םינואגה ןמ היה אוהו ,(אוטסוא קידבאה אקלעמש
 ,הנושארה הפפדהב ד"וי לע ך"שה תספדה לע הית תנשב ומיכסה
 רבחו ,"יבצ שיא לאומש ה"ומ א"אלב םייח םואנ, ע"א םתח םשו
 ,השעמלו הכלהל תובושתו תולאש םגו ס"שה לע תוכלה ישודיח כי
 םש רזעילא קשמד) םלועל םופדל ואב אלו םיבותכב וואשנ םלכו
 ה"ומ םירה רקועו יניס לודגה ןואנה היה ינשהו -- (ביע איסק ףד

 ילתפנ



 יפוי תלילכ

 < ,בולדיש ק"קב לארשיב- הרות ץיברה אווה םגו ,יזנכשא ץריה ילתפנ
 .ראובמכ) רזעילא קשמד לעב ןואנה ויחא םע ויתובושת ףילחהו
 שירו אתולג שיר ןואגה היה ישילשהו -- (5 (ד"ע ו"ט ףד םש ורפסב

 אהביתמ
 לוככ סש לע 35 עזנע ץכיס 'כ סס3 כ"ג פכקנ סיס סזכ ןואגהו (5

 " פיקוקי ס"וע .לודנס ףיקסס ןולנס 3כס סיס ודכנו ונינו ,ותקפסע
 ספעו ,ותדכומ ריעכ יוולדולכמז כ ד"35 סיס ופכוס יעי3 כש5 ?כיפס

 וכידעע עסנ כוסו ,סס םוכועסס תוכסקכו ק5טםיל5י3 ק"קכ רידלכ ככקתכ

 ,גרונכפלקענ = תכידע לככו ןירעווס ק"קכ דיכלכ לכקתכי ,קיפנמס תעסע ןיכופ

 ק'קב ךיבסכ סעפס רוע לכקפכ יכ ופדלוע כיעל כסו רזק ןנוזק ךסע ילקלו

 יעיכ דועו > ,סילע יככ קיס סזס ןולנסו .סדקמ ולס5 סוקע יוולרוככמז

 םפדנו ;סספ 'ס לע :קעי קס יס קפסנס תויניסס סרטנוק יש לנס יפכופ
 "ופלק לם6 קיס וכוניס כ'נ כולל לילוס כ"סלו חי ליוטקס םגסכ ןיל3

 .םוטיט עככל, סשנ כ"נ ללקנו ,סיקספ. 'םע לע ,יפורינסנ סיכפ. ספכ

 בלס ,ונלוח יקל ןכו ודיעכס י"ע | סיטקס תנשכ פ''דפָפ3ּ כפדכו) ,"ם"יכסנל

 ישע

- 

 = ,(פטיכד ןיכעפק קייקע ליז סשע סיוע לק ךוככ ק"וע ססלופעס ףילקס
 = לולנפ קס .ויכ5 רלפש, כפכו וקוסי תנסלס - כדפ סע ותעדקס ףוקכו

 שוק | סכיפס ףסו* ק"וע | ליכנס 30 ןכ 5" םכיס יכ5 .ס"ןע | ףילסס
 :ןופנס 15 דודו ,תוקועפמ סלגע רפס ק"עסעכ לריפש ן"לסע יתעלס ןולנסל

 ,יוופקנפז ק"קכ דיינפפ לכקתכ סשעו יקפםיוו ק"קד ד"נפס ל"ז סיכעס סייגנ)
 ןייטספע ל"נכ ססכנ6 ס"וע ןולנס) דככ לוס סיסת  סכיננס ועפ ךכעו

 0 ."ס"קמל יכ5 עזנכ ךכי  ס"וע ססלופעס ןולגסלו

 ופסייפס לש5 סיכנסעס ילודנע סיכופנ סככסל כיינ וכפ5ע סזכ 6לויכ הנהו

 סדככנו סנודנ סספסע פיקס 35 עזנל ססשט ספוכפ תיכל סס סנ

 - פייככ | ספ :גילס5 יפכע 5 סבכס לכוקס פ5 תופכסכ ילכעו  ,ללכסינפ
 :935 עמע ססט סטכ וכ סיעדוכס סינייולעס סינולנס ןָ לגנודכ ססע

 סע םודקס ןנ) ינ5 עזנע ל" סשע ס"וע ססלופמס ןולגס לוס (יפ

 ןנ סיכ לוסו ,ד"ו* ע"ש לע ססעל תכלפס םיסעסעכ | (כ"כז ר"יס ססלכס

 ופלופ :לולו ,עדוככ | ,ל"כז ליטעס יככ לודנס | וכיככ ןולנס לע ודיעלתו וכ

 ק"קכ .נו"רלו רייכפ5 לגקתכ כ"סלו ,לטילר קסירכ קייקכ סכסתכ | םלוז סיס

 ןיכ סעכס ךלדו סעכס סכק רפס לע סעכססנ 53 טיפס תכסכו .5כדכוס

 סנרס וץתודול וכככד לנכו ,קסעלמ ק"קכ סיסס לעיכ תכידעד דעווס יכולנ

 תודלותכ
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% 

 יב

 הפ יפוי תלילכ

 רשא תומש רפסב רכזנ ומשו יזנכשא לפאק בקעי ה"ומ 'אתביתמ
 קיתעה ל'ז אוהו ,ידארגוליב ק"קד דיבאה ןהכה החמש ה"ומ ןואגה רכח
 ויחא די תמיתחמ לפאק םשה תודוא רזעילא קשמד לעב יובד םש |

 תומש תוילגרמ ז'ארהמל ןיטיג ביט 'סב כ"ג אבוה םשמו  ,ל"נה
 זגמ ד"יה םהרבא ה"ומ נ"הרה היה ונבו) ,ה'קס " תואב םישנא

 השמ ה"ומ ואנה לש ויבאו ,ל"צז לישעה מיגה ןתח :היהש ,ינצ
 ,ריוי ע"ש לע השמל תואפת 'ס לעב אנדרוה קידבאה יבצ עזנמ

 רשא

 ע ז גנו לימז ןלסל סיוע ןופגס לוס ('כ -- 55 ליסעס יל .וכיכל תודלופכ
 ,(לייז ך"סס לעכ וכיככ ןולנס ןתמ) ןיסטנוכ ק"ק3 ע"לכו "56 סיסס ,י 5
 ףירסס ןולנס 3כס י36 סיס ל" סשמ ס"וע םיםיס נלפועס קס וככ 86

 תוסנס לפס ס"נסעכ פוסו ,ןיככעכ ק"קד ר"כלכ י35 עזנפע ןרסס סיונל

 ס"וע ןולגס רי3 סינופכ3 סיס לם5) ,ךיסע ךוללס לפסס לע ןלסל תמנע |

 ך"סס דכנ ץ"כ .קסלי סיחמ 3003 טפס ק"קד סירםע דינע ןסכס םילעכ 3וד

 'סס וכננ .סכק ליס ןימככ קייקד ד"36כ יכ5 עזנע ןלסל .ס"וע נ"סלסו ,"ז

 תנכססנו ,סש ותעדקסנ ללוכמכ | ויפוסנס וילע סשעו 5לע  ףסככ למס

 ז'כקפ פנס ןיכלכ3 םפדכו (סש ןיכנלטס ק"דכלס ןסכס קפני סיוע ןופנס =

 תורינסנ סינפ יס לע סנוכססכ כ"ג 52 ןויס גי סוי3 טיכקת םנשכו ,ק"פל

 "וע יכככסב ןלספ 'קס סולג ק"סע סם לכו ,ליע5 ונלכזט סיחספ 'סמ לע
 ןוסנס פוס ('נ -- | .5"עי ןיפככ ק"קד ד"3 שלל יכ5 עזגע | ,נע"כס סשה

 ד':5 סינס סעכ סיסס 35 עזנפ ל/ רעכ כוד לכשי ס"ופ דיסקחס

 כפס ס"נסעב 5וסו  ,ססולקס ןכל5 עסכ ויע* ףוסכו כוטטלנז ק"קכ "לו

 תנסכו ,ססעעלו סכלסכ "וע פלק סנו םיסס לע סיקודיק לכוכס יניע 5
 5":  סגומג םילסנ עדוכס ןוסנק סע ם"וט יכנתכע תופילק כ"נ וכ סיס ןיקש

 דננעו ,סס ולפס ףוסנ  ססיפונוספ וספדכו ,ידסככ ק"קנ ר"35 ז5 סיסש

 ד ויס ויסודיס כולו ,תלופס לע קדכ לשכנע רפס כ"ג רכס יניע ם3 ולפש

 ,טענ קכ ססנ כפסכ ללו ססע סככס דכפכ ןעזס ךכולכו סינפפועס וידינעלס

 ,יכ5 עזגע כי  סדוס* "ומ גלפומס ףיקסס יכככס ס"פ לכקעס ןכ די3 תלק

 דינכס .3ל0ס3 ןוסלג ס"וע סשלופמס ףיקקס 3כ0 ס"ק לכקעס ןתק די םלקו

 ע םופדס פיכל = כוס קז לכו ,טיפפקסנ תוילגכע ןוי5 ןכ ס"וע נ"סולעס

 םנדקסכ סזע סללו /ק"פ5 פ"נקפ תכסנ סינולגס תועכססכ כ"גק קנקעס צב

 :סזכ ידו ,סש יכיע םכ 'ס3 רכקעס ןכ

. 

 סכְכו



 יפוי תלילכ

 ,לינה .לישעה .יר .וניבר ןואנה ומא יבא ונקז יכרב לע לדנתנ רשא
 : יעיברהו --- ,(ביח ."יפוי תלילכ, ירפסב  ויתודלותב ונילצא ראובמכ
 ,יבצ שיא םשכ .כ'ג ארקנה יזנכשא רזעילא היומ  לודנה ןואנה היח
 רשא ,אמפא ק'קב ט'רו ד"בא היהש רזעילא קשמד לעב אוהו

 -- :הפ רבדל ונאב וליבשב
 :ה"ומ עדונה ןואגה ידי .לע םימ קצי ופרוח יטיב הזה ןואגה הנו

 קהבומה ורימלת היהו ..אקארק ק"דבאה ליז שובייפ םלושמ
 ולא 'פכ םש רזעילא קשמד 'סב הזמ האר) ליז חיבה וניבר וטכ
 ,הלודנבו הרותב הלעמל הלע כ"חאו .(ט'נ ףיעס ח'נ ןמיפב תופרש
 םיכרה תא כינ הכיזו הכזו הבישו הנקז דע םג לארשיב הרות ץיברהו
 ואיצוה רשא ןילוח 'פמ לע רזעילא קשמד רבכנהו לודגה-ורפס םע
 שישי רככ זא היהש י"פעאו  .קיפל = תנשב ןילבול סופדב רואל
 זרעבשמ לינה ורפס לע תומכסה לטנו ,וטצעב 0 גהנ זיכע ןקזו
 ןואנה םהו ,םתרות רובכמ הריאה ץראה לכ רשא םלוע ידומע םינואנ
 אוהו) ,ןילבול קיקר דיבאה ליז קחצי היומ ןואנהב 0 ילתפנ ה"ומ
 םפדנו ,ליז גארפמ לירהמ וניבר לש ותב ןב ,ואישנו רודה ןקז זא היה
 ךשא ה'צ ןמיס ינשה טוח ת"ושב הבחרו הלודנ תחא הבושת ונמש
 ןואנה יבא ךרכב ןושמש היומ ןואגה ותוחא ןבל היצש תנשב בישה
 ל'צז לישעה היומ לודגה וניבר ןואגה ומע ותאו .(ל'ז ריאי תוח  לעכ
 ונכר ינש תומכסה :כיג .ואב םהירחאו ,םש ןילבול קיקב ט'ר זא היהש
 יניגמ לעב ףירח י"רהמו ,טיוי 'םות לעב םיילרהמ אקארק קי ינואנו
 ץיורוה ל"גס ליטפעש ה"ומ ןואגה םהירחאו .קיפל דית תנשב המלש
 ימכשא םייח ה"וט ןואגהו ,ןנזפ קידבאה ל"ז  ה"לשה וניבר ןכ
 םחנמ ה"ומ ןואגה היה ןורחאהו .(רבחמה יחא אוהו) ץינמערק ק"דבאה
 םינפלמו אלסימערפ ק"רבאה ,יננאטש ליז שובייפ לאוי ה"ומב 5
 ינינעב תובושת יתש כ"נ ונממ וספדנו) ,בושמניפ ק"קב | דיבא היה
 ,('פ ןמיסבו ד"ס ןמיסב תושדחה חיב ת"ושב ןישודיק ינינעבו הנונע
 םגו .,אוהה רודה יראפו ינקזמ םלכ ויה םירכזנה םינואגה הלא לכו
 ןהו ,(5 םהילע ןעשנ היה לארשי .תיב לכ רשא הארוהה ידומע

 המה

 ומיפככ 15 וכתכו וכפכ לס5 לייכס םיכולגס לס םועכססס עכס לכע הנהו (3

 תנוכסס ןלוכנ  סרכככ יכס ,ורפס םספדס לע רזעימ< קסמד לעב

 ןופנק ,



 ופ יפוי תלילכ

 ליז ך"שה לעב וניברל אנמרוהו .תושר זא ןכ טנ ונתנ רשא המה
 ףא :דיוי עיש לע 'ןהכ ית פש, ורפס רואל איצוהל ןכ םנ יאשרש

 -- :עדונכ םימיל ריעצ ןיידע זא היהש |
 ,ראט תואיצמב רקי אוה ןילוח תכסמ לע רזעילא קשמד רפסה דנה

 םעפ דוע ספדנ אל הזה םויה דע םופדה תיבמ - זאמ יכ
 ידיל אב יכ יתיכז ינאו ,הנידמב םינשו ריעב דהא תעכ אוהו ,תינש / :

ְּ 

. 

 ו 4 ו ה

 רוביח אוה הנחו יתיאר ,וב יניע התאר רקי לכו ,זרלאש תרותב םעפ
 אתעמש ןבללו ררבלו ,ארימח לכ ראבל ךלוהו-בבופ דאמ .דבכנו לוג
 ךותמ םיניד יקפפ הברהו םיחרפו םםיציצ איצוהלו /אתכלהד אבילא
 םירכדב ,םיקקוזמ םיתעבש ,םינושארה םיקסופה ירפסמו ם"שה תויגוס
 אוהו ,הוות לש התמאל בר בחרמב לופלפב לכהו - םיקושעו .םיפירח
 ודיב היה אל .אוהו ,ל'ז לישרהמ וניברמ המלש לש םי רפסה ןיעכ
 רככש רחאל ודיל עיגה יכ ,ןילוח סמ לע המלש לש םי 'םָה הלחתב
 םיב טטושל ,ותנשמ לע רזח זאו .ןילוה 'פמ לע אישמד .ורפס רבח
 םוקטבו ,הכלה קספל וירבד זרא איכמ ןידו ןיד לככו ,המלש לש
 ראבל איבהש י - ,ז"כ ףיעס 'ו ןמיס השנה דיג יפב םש ורפסב דךחא
 הבורמ ןמז רחאלד םש בתכ אתיילומ ינידב ןישורט יירהמ :ירבד
 לע ל"שר ןואנה לש ורפס ודיל אבש הכז הנ הש השש ומכ
 ש"מב ןישורמ יירהמ ירבד שרפל בתכ אוה םגש יב אצמו ןילוח יסמ
 ןילבולמ ם"רהמ וניברמ תייוש רפסה כ"כ ויניע הארמל היה :ןכו .,לייז .אוה

 ,הילרג ה"ומב ריאמ 'ר תובושת םשב וארקו ,(ט"עש תנשב ספדנש) <
 איבמו 0

 קוספס כ"ג סשס םלפ5 גוט לנד וכל טסכ יכ ,כוט ס* יםות 'גפ3 ונס"
 לירנס סלולכלד ,(ביע  סיעשי) "כידפיו סכות לידג* וקר5 ןפעל פס "סע

 קחות יכנד 453 ךככט סיס ןפקס ןכ סכעל ,רעוכ וכ סיס כידססו סלופ

 תויסל סנישיק יככ סידיעלתסכ דעלכ ןכ ספע כש5 יק תקדל ןעעל סיעופס
 ורידליו ולירג* סעס ןכ ידי לעו סכותס יככדכ סלע סס סיפכוטו 'סיעני

 דועו סייע .וכינכ טשע תועיע .םולודס לכ ססילע ולנקו ועייק ןכו = ,הלופס

 םיסיס ןולגת סנ ססע כסלכ נפכנ ססעו קפכ ססע ,סיועכ שדי סטפ סנ
 רכודס .יכנר ,5טפ5 ק"קכ ולגד לע סכוק כסל ןימ> קיל קזעיכס * -"לסועכ
 דייכ יס + לילעס יו ןפכ כ"לס פיפל3 ןעפיל כוט סוי ,3וט םלודו סולט

 : ק"פ5 אקארקב יי5 םדוס לוס ויז םדוסכ :
 -יי
 5 נו



 יפוי .תלילכ

 ורפסב אמגודל האר) ויתוארוה קזחל ויתובושתמ היאר םימעפל איבמו
 :(ביע א"כק ףד תופרמ ולא 'פב םש

 דיסחה וברו ורומ םעפ הרוהש ;דארוהה ןמ כייג .םש ורפפב אינה ץכן
 לכ רפאש םיעלות ינידב אקארק ק'קב ליז שובייפ ה"ומ לודגה

 הבורמ דספה היהש ףאו ,תועובשה גחב ריעה ינב לכ לש םילישבתה
 לע ומנמג םיברו ,הז למל שח היה אל ,טיוי תחמש תעינמ םנו דאמ
 ואב היהש תודיסח תודממ קר רפא ןידה ןמ אלש ורמאו ,הזב ותארוה
 אנידמ סגש חיכוהל ךיראהו ,ליז ובר לש וקדצ ןימיל דמע ל'ז אוה
 רזעילא קשמד רפסב תרוקב ןיעב ןייעמהו ,(ד"ע ביפק ףד םש) רופא
 ריככ קידצ רבחמה ברה היהש ףאד ןחביו זדארי ופיס דעו ושארמ
 רפדהש .םוקמ לכבו ,םירובגב ץימא בל כיג ול היה זיכע ווינעו דיסח
 ,םירומה 0 ודנל ףא םינפ אשנ אל ארוסיאמ ישו 6% עגונ היה
 רשא ,ל'ז ה"בה לעב שיקריס לאוי וניברד היתנולפ רב ןכ םג היה אוהו
 םלושמ וניבר ןואגה לש ותבישיב םתודליב ודמל םהינש יכ) ווריבח היה
 ומע םוחלל אצי רשאכו ,(עדונכ אקארק ק"קד דייבאה ל"נה ל'ז שובייפ
 !הארת ןכ .םירטו םישק םירבד כ"נ וילע בתכו ,וטעל רוצעמ ןתנ אל

 הלחתב םש איבהש ,('ז ןמיסב תופרמ ולא 'פ שיר) םש וופסב
 לכקל ח'תל רוסאש תויאר איבהש ת'ת תוכלהמ ג"פ ם"במרה ירבד
 הומג ןכ וםנ היכו ,ץתויאר לכ החד םש הנשמ ףסכ לעבו ,תונורוד
 הָיומ םהיתחת םק הנהו, :כתכ כ'חאו ,םש ףפוי תיבבו מיר ןמיסב ריוי
 ףסכ לעב לש תויארה לכ איכהו םהירבד לכ תא הארו שיקריס לאוי
 ,םש םיבטרה לש תויארה לכ החדש תויחדה לכ םגו ,ריתהל הנשמ
 הנשמ ףסכ 'ס לעמ םישורדו ותא םיבונג םזדו ,ומצע ירבד םה ולאכו
 < תונהיל הבישי שארל תושר ןתינש ומצע ירבדמ ףיסוהש אלא ,ל"נה
 אתיאדכ רשעתיש רע לבקל ול רתימו ,תונתמה ידי לע סנרפתהלו
 םיירהמ ליכע ,וכע ןמד אבא יברו והבא יבר יבג ןירמאנ ולאו 'פב
 וחמאיש םיאבה תורודה לישכהל אלש לארשימ זרנולת ריסהלו ,ל'ז
 עבראה לכ לע םיוואב רבח רשא לארשיב לודג םדא אוה אלה
 םינש המכ לארשיב םאו ריע אקארק ק"קב הכישי שפת םגו ,םירוט
 שייעיו כייע "'וכ ותועמ עידוהל יתאב ןכ לע ,וילע ךומסל שיד יאדובו
 "  לעב ןואגנה תודלותב הזב יתבתכש זדמ כ'ג הארו) ,הזב- ךיראהש
 "לכ .'פ שירכ) םש ורפסב דועו .(יב תואב 'ו הרעהב המלש ינינמ

 רשבה -



 סיקס סוקע לכו םיפ סוסל  סיכפ ףסכ 65.

 ופ יפוי תלילכ

 ש"מ ףסוי תיבה ירבד םש איבהש ירחאד בידי תליטנ ינידב (רשבה

 ךרדב ול ךלה שיקריס י'רהמו, : בתכ ,םש ןילוחב י"שר שוריפ רואיכב

 "ותועמב שיקריס י"רהמל היל אריבסדכ שוריפה ןיאו 'וכ תומימקע

 -- :(ג הזב ידו שיעי 'וכו

 כ'ג היהש ךיא םש ורפס ךותמ תערל ונחכונ תאז סנ ףא הגהו
 ,ונמז ינואנ םע ויתובנושת ףילחהל רבחמה וניבר .לש וכרדמ

 ץראל עסנש ליז יבצ שיא לאימש ה"ומ דיסחה ןואנה ויבא םע שרפבו =
 ד"באה ו"צי םייח ה"ומ דיסחה ןואגד ןושארה ויחא םעו ,השודקה |

 ל'צז ץריה ילתפנ ה"ומ ףירחה ןואגה ינשה ויחא םעו ,ץינמערק קיקד
 אוהו ,ישילשה ויחא תא ךא :הלעמל םהמ וגרכז רככו ,בולדיש קיקמ
 ,(ליעל ונרכז ותוא םג רשא) יזנכשא לפאק בקעי ה"ומ לודגה ןואגה -

 ןיטיג רדס ורפסב בוש רכזנ אוהו .םש אישמד ורפס 'לכב רכז אל
 רשא תא םש קיתעהו .תומש רפס לעב ןואגה יניע הארמל היה רשא
 ןואגה ויחא סשש תמיתחמ היאר איבהש לפאק םש תודוא הזב בתכ

 תוילגרמ ז"רהמ ןואגה ואיבה םשמו ,ל"ז לפאק בקעי ה"ומ מירו גיחה <
 ורפסב
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 ן ן קזיפ קזעיכ6 קסעד לע ןוסנסכ וכ סיסס סילכ קז לכע ץפשס הארנו (נ

 וסדיססו וסקד5 כולכנ 555 ,ל"'ז ם"כס לעכ וניככ לע .וככ3 לכ*ט
 םמסס ךרדע סטנס וכ ספככ

 סלכס סוקפ3 טרפכו לתו וכ סכוסל םעפס יכ רונכ יס ךוסככו תפל
 סיס סכו יג קסכמ פקד סוס | 5תייכולו ,סלוסיפמ | יםוקפסכ .עגוכ רגדסש

 כלכס* לם ןגק סיסש לז ל"םכסע וכיככנ לודנ רכ5 יעו  .ןילמכ לוכעפ :פוכ*
 קסנה ולפפ כככו ,רזעימלס קספד כע3 ןולגס יניעכ סנ לודנ סיס ודוככו =

 לינסלע סיכס לכו ,סילסלכ סמלס לש םיע סקסעו סלול סיס
 וקר5 לכס ספכס סוקנוגד 55עפ זייכעו ,ססעעלו סכלסכ סוקע לככ קמפ
 ורפסנ סזע) 5ענוד5 סלכ .דוככ *5 ןוסככ סיעעפ5 ץלע סנ 3פכ וויל

 כייסככ לכד, סש :תכש (נ"ע דילכ ףד) יופיע יכידכ ססכס דיג 'פ3 "סעד

 יפרכ סכיפס סירככרכ יכרכעס ירכד סלפכ ךילפקס יד כעס סילעב

 :סז3 לנויכ סככס דועו ,כיע "ן כ כל

 עדו



 יפוי תלילכ

 ליעל ונרכז רבכ ונחנאו .'י תואב םישנא תומשב ןיטיג ביט ורפסב
 ;(ד הזב ךיראהלל םבוקמה הפ ןיאו ויתורלותמ תצק כ'ג

 עדו 5 צ

 יזמכס6 (כ5ועס ליכ) לפסק קָעי 'כ ןולגס דנכע יכ ,סיעכ לכוק ערו (ד

 תוכידעכ 15 ?ק סיס ,רזעילל קסעד כעכ לס ויחס סיס רמ6 למס

 ,טסומס ר"3 לפסק גקעי ' סםכ כ'ג לכקכ סיסס דס5 לודנ סד5 דוע ןיכופ

 םילועיסס ןע = 6כינ = | לכ ככ "סכ:נס .קעוע, לפס לכנס לש5 לוס 6וסו

 וקו וכ"סס לכ סינוס תועוקעכ  סקמגכו סכסע3 סיללעכס תוכוכסססו

 קמוע לפס, םכסס סיככרכ סמ גתכש 'ע םולכ סינסםי יתפסכ כ"ג לכוכס

 תונונסקפ ככ ככ םוליפ סוסו 5לועם "3 כפלק 3קעי | ס"וע וקכס סכלס

 ספ .ריילכ = סיכרננס  סיככדס לכ: סנו ,ס"סס לכנס סיסקס. סיכנדס לכו
 תנפ3נ סדיטסעפ קופדכו -- ח'גס תכס3 לקפכק םופדכ לוסו וכ סיכייולע

 סדפ סו: סעטש יתישכס יפכ סז 3ותככ יתכרלוסו .ליכפ -- יק"פל ע"פ
 ירפלבע םוילנכע ןעכז סיכפ5 וכיככ ןופנס לוסו | ,וכיכפפס לודע רס5 לודג

 תודוקו  כ"סזכ .ס"קס ד"וי תופכ סישכ5 תועכנ ץיטיג כיט ולפסנ נתכמ

 כזעיפפ קסעד לעכ יכיקז יכמ יכודל סשכ םועס רפסנ יתיסטכ כפלק סמס

 ף"נמכ לפסק ע"פ" סתיק סיס .לפלק ס"וע "כו נ"כ ןולגק ויקלס כתכש
 םפדנס סכנס קעוע רפס רכסעס לע3 סוסמ םלקכו ודייכע ו'לוכ לפוק לכו

 ,סט םוילנכנ ז"פכסנ .ל"כע = ,יייע םופכ סינסי יתפסנ לכזועכ ס"כם נסב

 ןיקס היסס דקמ כלומס יגככ כפלק גקעי 'כ קכ סיס לם לנס ליז לוס
 לגמ סוסש סט סיכםי יתפס כע3 ןווכס לוס ויכעו ,רזעיכ5 קסעד לעכ לס

 ירממ סשכ וללקנס ויס סיגס יכ ,ליס ןכ לס תעלכו ,סככס קעוע רפס

 !כ לנקס יגססו ,ימכשפ קיס לזעיכל קסעד כעכ לם ויק סיסש ןוסלכסו

 פסל לםפכ ןישללס ןע לכוט םיסק סיסו ,ליכופפ םי6 קיס סככס קטוע

 לךימ 63 סוס  רנלנוס ינתוכ םעכ יכ פז טסיס 'ס  תלע קכסו ,ס6לקכ

 : 76 לקי לוס 6ןק סכסו יתיסלו תוליכע3 קי לוסס סככס קעוע 'סס ףונ

 יוכנמ .סילוינס סע ,סיכטק ןיפד ז"כ ונככ3 קיזסע תוכילס ככו תועכס טעמ

 ,ספע סיכופנס תועכססנ ע"פ תכסכ סרלטסעלכ תיכס פדנ ותולילמ לקויכו

 ,םפזג סש רפסס רעש כעו | ,כ'ז ןייפסס ם"כסמ ככסו ינ5  סכקס 3כס ססו

 סיוע כנשכס ףוכלס סלסתו סכככ ככ לע סעוקעסו לסיו סת  םיפ וקנקסא
 לככ לש6  לוסו ,סיסות | לידנקו קלע סיכפס ,ייל* ללועש  ריכ פלק כקעי

 כסופ סטנ סילעסכ עדוכ ועס כש5 כקיו דעסנ לפס כנס לכו םערקע

 נקעי



 חפ יפוי .תלילכ ה
-- 2 

 תותכסמ לכ לע רזעילא קשמר ורפס רבח ל'ז רבחמה בוה יכ '
 ליז ףירח עישוהי ה"ומ ןואגה ונל דיעה דעה רשא יפכ ם'שה 4
 וא וסיפדהל רבחמה תעדב היהו ,םש ותמכסהב המלש יניכמ | למ |

7 * 
 רסר ככ יב לכ ירנדו ע"פ לרנחעס סתס סס ותמרקס ףוסכו ,כיע ינקעי

 סנסו | ,כ"ע ."ליוקד קסירכ םיפ ופימז .סכו3 ללועס לייב ןלמפפלק כקע* לעוי =

 ןכספ ינכ לנסס ןכ קפני ס"וע ףוכלס קקוקנס םמדקס םינס כ"ג סש םפדנ =

 תנוכסס3 לקפלכק סופד3 סכוסלכ3 סופדס תיככ רפסס ליגס כם5 סוסו 2%

 יּכ ועע ופלו ,פקפכק ק"קד "30 ליז םונייפ סלוטע וכינכ עדוכס ןופנס .

 יככ רנסס ןג קמני כעל :סם ותערקסכ כנר רסל תפז| ,ספר סבר לכד = 3%

 ץכטכוסו 530 לככנ לככמד  סתוכנקוס3 סופדס יב יתלכס רפסס סז ןקסל ₪ 0

 סםידק .לכנהו לככע לוס ןיד 5כס ןכנכ 5כ5מ ןפע ינכרברו ןיפינס ןירכות | ּ

 6וסו) :פופס ליכ  םונייפ  סלופע ס"וע ככ  פכוסכ | ,סכילעס סיכלקפסל | = -

 סיכיד םיכ סע | ,(עדוככ רזעיל65 קשמד לעכו ק"כ:ס לע3 סיכוסנק לש. 22 ;,

 ספלס רספ ןיפיגס ןירכונ יפ 5ע ןוספד לפונעלוסכו ,ספעכ ןוסלכ ןויח* סימע יד"

 תונכסססו סינפכס ירי 5ע ופלורג תכ6פפ לקי םלו ורוככ תפס רכסעס 308

 ועיכססש ,סעס סס י'סכ5 סלועע כם5 תוכיסי יםפות ימלכ סלוע יכולנמ

 עלעס :רלק לש5 תונכל םכס תכקת יפ5 רפסס סז תםפדס לע - 2

 ולגד לע םיפ שיש לפס ילע5 .סקיתוכעל יפ> רפס לע תונפספמ עלתשסלפ <

 תוכיכסכ סז ככ יפקפעסו .סש קקוסעס ל"כע ,ודוככ תועעולו ופלעע 2

 וככיס סככנס קעוע לפס לע בלס יכ סזפ ןווקס לכע ןסנתו עדס ןפמפ | 9
 סז3 סעמ- רססכ ,רזעיכ5 קסעד לע לס ויסל יזנכסלס לפלק כקעי "כ 30 0 0

 תנ*ס לסלכ לס ,ןיכופ תונידעפ רס5 לודג ככ קכ ,םוילגרמ ז"פ0סע ןולנפ = ==

 סיכוסנ כ"נ ויס ויכס ססו ועס יכ קזקת דוע ןכ סכלס קעוע 'סס ףוג3 ₪. 3

 ססכ ע"5 סתס סככס קעוע לעכ ינסס סז יכ ,ןוסללס ןע  ססיוניכ> םלק |
 יופכס  סש3 6רקכנ סיס לועס 'כ י:6 םנו פלק סשנ 5לו ןפפנפפק 8

 -- :₪03 קס דוע ךיללסל ןילו ,ליככו סכר 3 ₪

 ןסנמפלק בקעי 'כ ןופגס בכס5 סג ספ דוככ קכסכ יתכעפ 3נל ךררכ הנהו | 5

 יככסו ,6תלפ סיּכ | 5עיכ | ןדיכ ?תלו | לילוסו  ,סככס קעוע 'ס לעכ < ₪

 לע סלוטס יפכ סלק 535ו ויפודלוסע י5 עדוכ רשלע יכעפ כ"ג ספ סוסל
 ץלופ ךכפכ | דלוכ .סזס ןולנס ככס יכ עדי .סנוסלכס ספקססנ םעכ ינולכז
 ינוטג לס סטעט סעקסט סכטנ דוע ק"פל "יש םכסנ | ליוקד קםירנ ריעכ

 יססיפק



 יפוי תלילכ

 ספדנו) דבלב ןילוח תכסמ לע קר םיפדהל ודיב התלע אל ךא
 "ה"ומ םמורמה ףולאה םלשה זככחה סופדב קיפל ות תנשב ןילבולב
 באלסידאלוו ךלמה תלשממ תחת ל"ז הפי סומינולק םהרבא ר'ב יבצ

 הירי

 < ,קפיסולו ןילופ פוכידע3 | סלופ ץיככסכ ופ3 לסל ןוסלכס :כודס ןמ יפסיסק

 סעכפסו סכופס םותלד לע  דוקסכ ועעפל 'ק סוכ לקס ויעוכע יניכ דועו
 סיפוכנסו סכופס פוענקע לככו וסיקסופסו דועכפס םעכס3 ליס םעיו ,רסי סג
 לש6 -דע ,סיפונכו ןוכסמ ליס ,קדידעסו לפסמס סמכפכו סכוכתס תעכסכ סגו

 ,סיללוגכ יתכנ ויס רש5 ,סיקופע | םיכנר סנכס ר5ככו םכפמ ודיכ סתלע
 כועפפס לככ כשל ,סיכועיטס ילועיס יכיכענ ,סילודסס לכ .לטי5 סלע 5ילפסו
 יכוינכ סנ ,סיקסיכ כול קרח ,סיכץ5ק לכ כיי5 ותכונפכו ופעכפנו ,סירכזכ

 . ספע ספי לכס ת5 ,סלופכ סיכז5 ססע ,סלכוכעס יכק תעכסכו ,סכיסכס תי
 'כ .םכופכ  םוכוסלו ןיכסכ | ליכסס וילע 'ס דיפ כסלכ | ,סירפוס טע וטעב

 רט6 ,'סכככ קעועו רקיס ולרפס ךוסע ספקנכ ,סעולע וכ כלכי ללו ,סניעס

 .םיננכסכ 55 סיס רככ ,סיפיכ .ריעל ןיידע זל סיס יכ ףלו ,סכככ וילס5 חינס

 תוס5 ופוכ תל ריעס ,ופדכוְמ ץכ63 15 תכשל סוקעס ו5 25 יכ 3קעי סכיו

 בעירפפ ריעכ ופכישי סוקע .עכקו זככסל ךכלכ וכ ךלסו ועוקעע דדוכ

 םיפ לנכ ס"עס תכסכו ,סלופס יכיִדְלו ללכםי ילודנ ןכסע סוקע ,סרטועעס

 תלותק לע תנסכ ,סימיענכ וקלס לפכ יכ סונע 550  ססו ,סעס 'ס רי
 סמלע ,סיעומע סכ סלע סיכט חייכ ןכ 15 ופויסכו ,סיפיס לכ סדוכעק לעו

 תונופמ לככ 15 טספתכ רם5 קש לטופ דכככסו כקיס ולפס סט לנפכ וריכ
 ךכסנ תכסכ סיעיס וכ וככל יכ יסיו ,(ללכ 69)כ3 וכניפ םעכו). ל5רסי
 .וספכ .סתלכ סנו ספסכנ | זלו ,ופדלוע ץכפ ןילופ  פוכידעל סו רוס ,זככטל

 ,םועטס ןכו סיכק תוכזל ליכס .סכלס קעוע לקיס ולפס סנ סלוע לולכ סילוסל
 תנקמ .יפכ סיכופנס תעכמסנ סקפרק ספ ספדכ סז ולפס יכ ולזעכ סיס 'סו

 סונפי ?תפסכ רכזנס לופו | ,כיעכ .סזע  וכלכז רככ רסלכ ,ןילופ םוככ6 םלסד
 = ,קייפ< ם"גס תכסכ 5קלכקכ ספדנס כ"ג סש לכס סע ךל -- .,י'ע 3

 רנכמ ילספ ,טיטס  תויסכ  ךירלו כ"ט סיס ק"כס סכפס טקפ יכ .כוככ .ספככ

 סייומ ןופסנס סכתלד סכמ | םעכססכ סקסרק3 ספדכ סכמס קעוע 'ססס וכערי

 יכקו  ,סנוסלכק קקפדסנ סס קקוסעס ם"עכ ,לק6לק ק"קד דיכלס כייז םוכייפ

 טקסלק ספ ד':5 טיס ןיידע ט"כס תנסע ךיקס ןעז עכמס דע סימס תכס לכ

 ,ק'יפ5 ט'גס ססכנ םדוסכ סייכ סויכ לטפכס טלודניכל 'כ לדנעע 'כ ןוסנק

 ם"נכ

 אג 4



 יש 7

6 2/7; 

 טפ + 2 לכ ,

 רודה ימכח לכ יניעב הבהאב לבקתנ םלוע רואל ותאצכ דימו ,(ה
 ןכ םנ היהו ,אמרנות| תוצראב םגו ל תוצופת לכב טשפ)

 ,5'גס  [וכייפ *כ ןולנק ספ :דיכפל  >כקקנ ןתכימפ יכססו ,הפ .ק"מק סקנפה ₪
/ 

 םובייפ .'כ לכקתנס וטילחכ 05 סז סנו ונכתכב ומכ פילס הויסלה

 : (* -- .ןכומכ סנה סתוס ףוסכ דוע דימ לז

 יכ סלפסקו יתיקכ | תתז קנס כז 9-0 בקעי כ ןוסנק ל לט 0
. 1 . 

 סע לוק: 3ןסלל ויתוככעכ ךלס לפס | וינלה .יסנוימ  דסוימק דק =

 יסנזסכ קייקמ לז ףסוי סיומכ ןתנוקי ק"ומ לודגק ןכותה סכחק כלס סיס ₪

 :ודיק כ לע קיו דפסנ רוכיס ":תכבםיב הפו שי, פע 0 תכ

 ,ססמ .סינולגק המכססכ קייפל | פייה קנסכ  מ"דפפב ספסכו + ליז סיימת[
 סוס יכש היכ  קר\5 כ"ג .ונינפל ריפל קומבט - סוטעל .םילפס |
 םייפק תוינוס ךותפ סיכת מלו הלעה לפה ,סלזנסו היכקו לכיסה.תינכמ ,סליסכס

 ףוסכ ן"יססס לככ סספדנ סיסו ,ָקז .ןינעל סיכייטס. סידככנ סילפס לפשו 8

 קיוו ססלופמס לודנס ןופנס> קקכומ :דימנס סיס סוס כו  ,טדונכ תודמ 2

 ףוסכ .ופיכמו = ,קסנימ ק"קל כיכס | ןוינעס | לילנכ פילו ד"כס סיסש 2

 יפו לילכ ילפסכ ויתודלוקמ תק :כ'נ וככתכ לככו) - סם לסרסיב הפופ ₪

 ןוסגס וניק( תפ ןכ .סָנ ריכזמ .ספ ותמדקסכ) ,(סב סלפקכ "עפ 'ט"ש 8 /

 ילונלגו םועלוסמס .לכמ ספ .לפסי סנו סכלק קמוע לפס לעב סמלה נק
 טק כ*נ סיענוכ סיככדסע ןעיו ,ותנקז = תעל ויפי ףוסכ -וילפ וככטפ \ ס

 םיככד ןורפז5 ויככדמ תגקמ ספ | קיפעסל יתכמפ סקס סימיכמ סיספמ

 תנידמכ .לודג לכד סיס ק"פל .עייס תנסכ, :סש לכד רסס .סילבדס סללו

 ספומ

 ף"יט סכחהל קכעסכ קירק "סב סרקע יפ לע ןייעכ ידיכ סכ סז לכ יסעסכס "רקס הנה
 ר"ב 3קעי "וע סכחה ג"קרק 5 פוס סנ רכזש ה"כ דפכ סט וכ יסיסרו ,סנכיוופ

 כקעי לקו6 "פת סנ ויכיע קפרפל יפו  ,לוקד קסירכמ .סנוכ רב ןפינלפסק סרקנס ל5 וע
 סוריפ 3קעי לקוס רפס טרופקנפרפכ כ*ב רכס סכלס קננוט ורפס רבלמ יכע ע קזכ סט בפכ] <

 רסופנו ,ק"פל ט"כ:ם :9ק5רק סופר סינט ת"כ ןּכ ופויסכ .נ"עס סנסכ \ סירקבה רפס
 לטכ כיכע יוכו "ןסמלפסק כקעי  ם"וע יקלפס ףופוליפת סלשק םכמכ : סט רפקה רעמ
 סירלוסס ןפ .סנ יכ | וכיִבָיו - וסרי ןמנוכ סישרוקס יכיעכ תפ- רירכר יפסכסו +8 ] /
 רפופפס טיפה וניל ל"ז רכחעס וכ לכ ןימכ כ"נ רכיכ סש פקטי קוס .רפסס רפסצ) סירכ

 קסמד לטכ לש ויחס תיתט לפסק כקעי ם"ומ לסכ'סע) | שירו 6סוכנ םיר  ןוקנפ .רסיפב

 ועכ ,ר"ו* םוסכ סישסנ6 םומסכ ןיטינ כיט 'סכ .לכוס ססעו תומס רפקכ לכועס .רזטיפ
 : כ"ו ליעל םייפכו ויק סינש ,יכ כ"פכו סינפכ יתקפעהש

 12 ב"ח יפוי תלילכ
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 יפוי תלילכ

 מ לכו ,('ד תואכ ב"ח םילודנה .םשב .כ'ג הזמ  הארו) .הרלודגה
 ושמ ויניע ויהש ךיא הארי םש העד הרוי רוט לע גייהנכ רפסב

 .לסנ אלש טעטכו ופוס דעו ושארמ רזעילא קשמד רפפה ללכב
 : ותסינכ ךרד התיבה ול ףסא אלו רבד רשא בוטה ורבדמ דחא
 זרופירט יה לע םירפא שאר ורפסב תוילגרמ ןמלז יר ןואגה
 = 'ןמיסב | ו

 ןופקכ ףנחניו יתנפל ק"קמ יחיכ | ינכו = יקשלו נס  יתפת 'קז ינפמו ,ספיל
 [! 9 ןפכס .יקיבל = סונפ> ונכש  כפלכ 2"סמ סנו ,העקכק | 50\  סדפס

 ₪ וחנמ לש טֶכחו סולס לם ככס :סגו כעלו לכד וזל וז תופוכת תוכ5 סכ .סנידמה

 תנידמסו .ריעס .ינפ לכ .ןוקיסכנמ | ודכיו  ולדלדקנס דע וזכ= וז קוכגתמ תויכנמ

 ןלילו םוכידנ יתקפ לע .כיעל ריעמ .תהכנ .ילגכ תפס יקפפגו .,ינ6 סג סכוקכו

 | !םסלופמס | ןולנכ כס .ינפ לכקל כלל ינפ יהמפו ויניעכ ןס ₪556 לפ5

 קיק סכפועמסו .ל:וכמס .סיע | זיונקכ סכיטי = םפכ לקותס .סיופ לודנס
 ןפוק 'ס לעכ ך"ססכסמ סשכ לקנכ ןקכפ ןיטסס לפומב "ומ ןופגת לוס)

 קל יתיכז פלו כייחס סיטעומ סיפי הזיפכ :פומבד סימפנ סכ .סמס יפוככו

 כ .סיכנמ .ןתנב לע .והולעסל ויניעכ ןח ל"ק יתפנמו ידי סכעמ ותולכסלו

 ₪0: ןופנס | הוה אלק ,יתוכס סש ויקס סוקפכ יתענה ספש יתכככ

 ס : וכ ,בקעי = 5סוס .רפסו סכלס\ קפוע רסס רכחמס לכ לז .ןסמלפסק
 [ טק כחלש ומכ קיפ סיימפ סנככ סיכס חיכ ןכ ותויקכ כקעי 305 ולפס

 2 6  סג ל"ק יקלכחו ,ףסוי .ןכל ודככפ 5 סג סלק  כקעיל קרקס ספו

 [ טקס .יטנלקמ .סנעכוסו | הוטל = כיב יתגטסו ,ןיכנ לע לכס יקכדסו סז

 0 .סנקו ןסימותס  קומעסל סנו = ילפס םיפדקל ספד ככס ?ודגק ןופנק

 ו .ןקנק וילכ .ן'ק .קפמ .סייומ לודגס .ככס לוס 7:0 .לוקט :לופ5 ן"ק ינפל

 ומ .ססלוקעס ןולגק ןהק .לוסו ,סלוע דחל סוקמכ | ,קלודנו סמוק ,ןשי

 .רוסמס וב כד. דחמ .וינע .קפמ םיססו םגיווט = ריפי ולכ סייסטלעוו /
 הל .וניס = יתמנמ | לכב טדא "סו -- | .סז ורפס .םיפדקנ .סכולמ .עויסכ
 ספוט :יכ .,ןויקיק ל:כ סיכס לו 5 ספוכ .םילספו .סכ יכס6 סכרכ

 לי .יקוטכו ,ינפ> .ויסק 15 | תונכ | יתס ספ וכ סינכ יל  ומייקקנ .2\ יס

 הס תפס יכחס יתסנקו הופ יקמס ןכ לע ,סיס .פלכ ,סיסו סלוָעב ןמ ו"ס

 / ₪906 .כלומ סנופ סנס כדסנ וילסכ 'ד .סוי .סויס ,ןוככזל .5סכשי :ינכל

 פו ס"ומ "53. ןתנוהי יענק .סוסנ ,סייעי ןוימד פיפ ק"ק ספ קייפל
 7 .כייע ,"סיכיל ;יזפכ יאנזאר



 ּצ יפוי תלילכ

 ןימיג רדס  רפס כיג וניבר ה רכח הז  דבלמו .ויעק ק"ם .ו"ל ןמיסב
 החמש ה"ומ .ןואגה .יניע הארמל היה רשא םישנו םישנא תומשמ |

 ורפסב תוילגרמ ז'ר ןואגה שימכ '.תומש רפס לעב ודארגוליבמ ןהכה
 --  .ד"וי .;רואבו 'ה- תואב םישנא תומש ןישיג בוש = <
 דעו ושארמ | רזעילא .קשמד- רפסב יניע יזררבעה רשאכ יכ" ו

 וניבר.לש ותדיסחו ותקרצ לדוגמ יכ יתיאר תאז םג הנה ,ופוס
 דרויו בקונ .יקבו ףירח קהבומ ןוָאנ היה יכ ,שםנמא םא ,ל"% רבחמה =
 עירכהל = ודיב :היהו - ,םיקסופהו ס"שה תולוצמ .יקמעמל םוהתה- ךע

 היה השעמלו הכלהל ?האווהל עגונש המב ז"כע ,דצה לכל תוטנלו

 םיקסופה ןיב עירכהל אבש םוקמ לכבו יסירוסיאב רימחהל דימת וכד <
 חירכהל בר בחרמב לופלפב רוכדה ביחרהו- ךיראה יארתכו יאמק
 ומסהפתיש הצוש אלא רוע אלו םירימחמה תכ םע אוה ןידהש
 ,תורודלו העשל לארשי ינבל ןכ תורוהל ,םירומה ילודג ןיב םירבדה
 וכרד היה ,הלבקה  תמכח איה תיקלאה ;רמכחל עגונש המ םלואו
 אלו ,םילכה לא אכחנ היהו ,םיעונצה ןמ דימת תויהל שדוקה ךרד
 םושמ סופדב םירבדה ומסרפי אלש םירחאל םג ריהזהש אלא דוע
 לבוקמה ברהל ןתנ ושא ותמכסהב ראובמכ ,רבד רתסה םיקלא דומב
 וניבר דימלת אקאוקמ רערעיפ ךוט ןושמש ה"ומב .שריה יבצ ה"ומ |

 ואב רשא תרובא תכסמ לע יבצ תלחנ ורפס לע .ל'ז ח"בה לעב
 סמימשהל רבחמה ;רא ריהזה םשו ,הלבקה תמכח ינינעמ הברה וכותב
 דבלב תוארקמה יטשפב שריחש המ קר סיפדי אלו ,ורפס  ךותמ

 4הישעיו  תורתסנב קסע ונל ןיאד םושמ

 .ןילופ תונידמב םינש המכ לארשיב הרות ץיברה ליז וניבר ה

 [רונידמד תוצרא עבראד דעווה ינואגמ דחא דימת כ"ג היהו

 תנשבו ,אקארק לי לגב אטפא ק'קב ד' 'באל לבקתנ וימי ףוסבו /ןילופ >
 ןואכה םע דחיב ותמכסק םש ןתג בקע רדסל 'ה םוינ ' ק"פל ₪ית
 לילגד ןנברד דעווה .תיבב בושטניפ "קב ותויהב בוט .םוי "סות. לעב

 ק"קד .ד"באה .בקעי היומ ןואגה רבחש הרוסמה ימעט 'ס לע ,אקארק "=

0 6% 
 יל ו

 ריעה כ"חאו ,ל"ז טר ;ופקנארפמ אביקע ה"ומ  ןואגה דימלת רימזיוצ

 ויבא השע רשאכ השודקה ן ץראל אוה םג עיסנל וחוו תרא 'ה

 לכ זא ,הרוופתה רופ רשא ירחא א"ית תנשבו ,ל'ז ריסחה  ןואנה
 לימח י'ע םש תולהקה  תרזגב תכפהתמה*ברחה טהלמ אינולפ ץרא

 ררוצ



 יפוי תלילכ

 " המכ .זא וכרחנ רשא האלהו ח"ת תנשמ ,י"רש םידוהיה ררוצ
 ) רשאו ברהל ברהל רשא ,לארשימ תוכברו םיפלא ונרהנו
 ל 6  ינמו ,הרותה  יפולאו רודה  ילודנ הברה = כ'ג .םכותבו יבשל
 % לארשי לנואנ .הברהו ,ברח תסונמו המחלמ תעורתמ 'ץראה הטקש
 < | .תוצראב "םתבישי םוקמ ועבקו ץראה ןמ זא וחרב \ תובישי :ישפותו
 /- | תעב ,ומל טלפמ זבוקמ זא ואצמ םש רשא ןירהעמ תגירמבו זנכשא
 7 5 ץרא תא יכצ שיא רזעילא קשמד לעב ןואגה םנ בזע איהה
 ץילמ שיאה הלו ,יכצה .ץראב ה יגל ךלהתהל ול רחבו
 / המהמתה ךיירטסע ץרא ךרד ורכעבו  ,םילשוריב שדוקה רה לא
 ופוסו .םימכח האלמ שושמ תירק זא התיה רשא ,אניוו הכולמ ריעב
 1 .תכסמ לע יבצ תלחנ רפס תספדה לע המכסהב אב םשו
 = ד ₪ ותמכטה ךותבו) ל*נה רערעיפכוט שריה יבצ היומ לבוקמה .ג'הרהמ
 .ןילופ : תונידמ לככ םינואנה זא ונקת רשא הנקתה ןמ .בגא ךרדב כיג רכז
 אלו הכלהב . םופדה תיבל רפס םוש אבוי אל םינש רשע ךותכש
 פס הזיא סיפרהל םותהה לע כר םוש אכי אלש םגו :,הדנאב
 ופחמה ברה תא ריהזה תאז םג ףאו ,ידיסחד ילימו רפומ תחכותמ
 והוטו הלכק ינינע לכ םש ורפס .ךותמ טימשיש הלודנ * הרהזאב
 /(טיפדהל  לכוי רסומ ירכד ראש קרו תורתסנב קסע ונל יא יכ ,זררותה
 ןוד - אוה ךודה םא לע םתוחה "דימה, םש = םייסמ = ותמכסה ףוסבו
 !זרא ןתונ ינגה ררסל 'ג  םויב םייחה תוצרא לא אבל םייחה
 פו שמ ןטקה ₪ םואנ = .איעי אגיוו ק'ק הפ ,קיפל "תבמ, תנשב םולש

 07: < יהיהללז ריפהה לאומש היומ א"אלב אריעז רזעילא יבצמ
 םירכנו !םינינ : םינב :ינכו  םינב סנ וירחא חינה ליז ןואנה .הנהו

 וה דשא רוד רחא רוד הכישי ישפותו הרות יפולא םלוכ |.
 נירפא תיב תחפשמ ןכ םג הלשלתשנ םהמו ,לארשיב הרות
 מ -ןמלז ם םירפא ה"ומ . הלוגה רואמ = לודגה ןואגה ' לש ויתובא
 ג .ידאירה תופירט 'ה לע .םירפא שאר ורפסב ראובטכ | ,ירארכמ
 ל 'ה- תואב םישנא .תומש ןיטינ ביט ורפסכו ,ויעק קיס וייל
 דוע 2. ךיראהל םוקמ ןאכ ןיא יכ .תעב הזב ידו  ,ה"קס ריו תואבו

 שא הרה" "+
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 יפוי תלילכ כ

 ב ת:פ טל?

 .טסעפאדובמ י"נ ןנאמפיוק דוד ה"ומ ןיוצמה רקוהה םכהה ברהמ

 .טסעפאדוב הפ ה"ב

 ןתנ םייה ה"ומ ת"שכ .םסרופמה לודגה ןואגה ברה רובכל

 לארשיב םאו ריעב ינומכהה תבשב בשוי /רנ רעצי בם עה
 .א'עי אקארק קיק

 ינומט ינופסו .אקארק ק"ק הורלוה תרמח לכ ימל

 ןקז ך רשא ,הל רשא לכב לשומה :התיב וקז ךל אלה ,הימכחו הילודנ
 ביהרא> ןכ לע יכ .,התאכנ היכ לכו ,הירתס יזנג ךינפל 4

 ןימיב ינכמתתש יתשקבב יבלו יתלאשב ישפנו ,ךינפל תשגל זוע

 ע תעל םש ץופהא רשאב ,לפוא ינמ תורוצנ תולגל ,ךקדצ

 ורזפנ רשא אניוו, ילוג וניהא תא שקבמ יננה המכ הז ןה 5%

 רבפ לייתו = ,ל"ת הנשב ארונה .שוריגה תעב לבת :יוצק  לכב

 קה יסקנפמ םיהדנה תא ץבקלו םיקוהיה תא ברקל יתיבז

 הונא אל לבא ,תורבקה :יתבב "תובצממו ,תוכלממה תוארטפרמ

 רשא המכו המכ ורסהי דוע יכ ,םהירחא שורדל ילמעמ דוע 7%

 הו ;רבכנהו רקיה ינורא אנ הרוע ,םמושר אצמה ךהלהקב

 רשא תונורכזה ירפסב םג יכ הניפא לבו ,ןילופ ץראל הלוגב וכלה

 וא שרוגמ לכב שרופמ אצויה םשו םש לב ירהא  שפוהמ שפה

 בוט ענמת לאו ,ךינפל םירובצה םיפלקבו םיריינב אניוו ישרוגמ

 יהלו -- .תומכוהמה \ ךיתוראהבו ךיתורעהב ינחמשל וילעבמ

 היה אוהו ,םהיניב ינושרגה תדובע לעב ןואגה םג .בשהי רשא

 לע -ךישה 'סמ הנמאנ יתערונ רשאב ,הנושארב אקארק יבשותמ

 ךיתועידי שבד ףוצמ ינקינתש ךבוממ שקבא ,(ןושאר םופר) ר"י

 ₪ "ל

 -- .ונמזב תומושר ישרודמ תצק הוב וטבהתנ רשא סאפ

 התעו

 סאפ ביל יר ונתוח לעו י/הזה םיקנעב םרה םדאה לע ךיתואיצמו

 ןושרג 'ר םשב םימעפל אוה םג ארקנ ומש לע רשא ,אקארקמ



7% 4 \ ְּ 0 

 יפוי .תלילכ

 [ פנעהש תממ רתויש, המלחה רמאמ לע .יתורתי ךומתא התעו

 ונפל ןילמ ריבכהל יל .המג ,דוע' ךיראא אלו : ,'וכו "קניל הצור

 המשאו ידפע ךהבוט תאו ךרסה תא ךל הרוא יננהו ,ךומכ םכה

 .בקעיב סקלחאו יתרעש אל רשא תור ווצנו = תושרח ךיפמ עומשל

 תכרבב ךסמ רופאו ,םקינעמו סעיפשמ .םשב לארשיב םציפאו

 ל תואכ . ההלצהו הכרב העפש יבוט לבו םולשהו םייחה

 : ,ךרבכמו ךריקומ

 .ןנאמפיוק דוד

 תה בוש ת

 .אקארק הפ י"הזעב

 תודומה שיא  ןיוצמה רקותה םלשה "םכהה ברה ידירי .רובכל

 טסעפארובב :,היהו וילע 'ה ו"רנ ןנ אמ פיו ק רוד היומ תישכ

 הקוה שיא וכ .אוצמל יתחמשו ,ןוכנל ינעיגה .רקיה ךבתכמ

 ו הימ ךל .בישהל יתרמא .הז רובעבו ,לארשו  תוינומרקב םכה

 ןידירי הנהו .שאר הלעמל ובר יתודרט יכ ףא ,הורקיה ךיתולאש

 הלאשב תאב ןושארב 0 תהא לעו | ,ינממ תלאש .םיתש

 תלגה ולגה רשא. םיניוצ םילודגה ןמ .אניוו ילונ .תורוא ,ינפל

 ולונב .םלוכ . וכלהו - תנשב :אניוו .הקיתעה ריעמ םימולש

 תרובע היוש לעב יזנבשא  ןושרג .ה"ומ ר"באה ןואגה םשארבו

 ומבשאב תונוש תוצראל ורזפהנו .ויהא לעמ שיא וררפנו ,ינושרגה

 ולולנ יהרנ שקבלו שפחל תאצי ירידי התאו .אינלופו ןירהעמו

 םלוכ ויהי ןעמל .םהירוזפ תומוקמ לכמ וירהי םצבקלו לארשי

 וא םלוב אוצמל ךריב התלע יכ ךמע. היה 'הו ,החא הרונאב
 תאב תאש רתיל ךא ,תוינומדק ישרוד לכ בל .תחמשל םבור

 ישרונממ תצק ובשייתנ ילוא יכ ,ינממ םג שורדלו רוקהל םויה

 אנווו



 ןמ םגו הפ להקה יסקנפב םרכז אב רשאמ | נריע עב םג אני

 ךינפל םגיצהל ךתלאשב ךשפנו ,המורכו תובצמה לע :תורהה
 ךעירוהל ינממ הלאש הינש תאזו -- .ךטוקליב םפפאה ןעמל =

 ליז ינושרגה תרובע לעב ןואגה לודגה םראה תורלותמ תצק ביג

 היה .אוהו ,ארונה .שוריגה תעב אנווו ריעב ד"בא היח אוח רשא |

 תמדקהב ראובמכ ,אקארק ק"ק ונריע יבשותמ ופרוה ימיב בג

 ךהלאש לע הנהו .ןושאר סופדב ר"וי לע  ךישה "פל 1 היגמה =

 רוע רבכמ הז יכ !יל ריקי  רירי ,ךינזא  תולגל יננה הנושארה

 גרובמהמ יבושב םש ךרר ירבע ירמ ,ןילרבב יתויהב ד"לרת תנשב =

 ה"ומ לודגה םכתה ברה ידידי םע םש םירבד יתהקל יתיבל =

 םינינעב .םויה לכ וירחי .ונעשעתשהבו ,ליז ץנוצ  ןמפול :שיוא
 תוהפשמ הזיא רשא ,אניוו ישרוגמ ןודנמ רבדל כ'ג ונאב ,םינוש
 ינממ שקב אוהו  ,ןילרב ריעב תבשל םוקמ ןהל ועבק תוחקי

 סוקמ כ"ג ועבק רשא יל םיערונה םילודגה לכמ' ב"ג ול םושאל"
 יאובב דימו ,אינלופו זנכשא תוצראב הרוהי ירע ראשב םתרוגמ

 תומוקמב ובשייתנש ןילוגה ןה ולאמ המישר ול .יתחלש יתובל

 םירפוס יפמ ינורכזב הלע רשא יפכ לכה ,ןילופ תונירמב םגו וםינוש

 לע םגו ,ונריע יסקנפ לכב ןכ םג זא יתשפה הנהו ,םירפס .יפמו

 רכז םוש יתאצמ אלו ,ןשי ע"בב הפ תוקיתע תובצמב תוחחה- :

 כ'ג ךל הולשל רתומל ךא .בושהא ןכ .לעו ,םהמ דהאל ףא הפ | <
 ןילרבל זא יתהלש רשא  תומוקמ ראש לש המישרה ןמ קתעה =
 ךלצא םיטושר ואב רבכ םלוכש קפס ןיאב יב= ,ץנוצ םכחהל =

 תלאש רשא תינשה לע ךא -- .רתוי רוע 0 ,ךטוקליב

 הזב ,ינושרגה תדובע לעב ןואגה תורלותמ בכ"ג ךל בותבל ינממ =
 הבוטה יה דיכ ,ךבבלב ךל תתלו ,בוטה ךנוצר תואלמל ידיב שי ..

 = :עמשו תכסה התאו ,ילע :

,>[ = 

6 

5 

+ 6% 



 ל עצי כ ללב לי: ל - 4 יב של .-- כ % - רע" ד, ו :- מ גוי"
 ו ש קי + 7 קל

 יפְוי תלילכ

 .ינושרגה תדובע לעב ןואנח תודלות ד

 ןשכנה תראפה 'כו ינושרגה תרובע 'כ לעב יזנכשא ןושרג וניבר
 0 לודג לארשיבו הדוהיב עדוג  ,ינושרגה ישוריה 'סו

 (רשי תראפה ,ורודב םיניוצמה םינואגה ןמ  רהויכה דהא היהש
 ורה םיפירהה ןמ היה .אוה ,ורואל וכלה רודה ילודגו" ,ורדהו
 יח ולא וילע ורמאש אוהו ,(א'י "יפ ג'ה  תוריאכ  םינפ תייוש)
 פירה אלפלפ הילופלפב הל רדהט היה לארשיט הרות החכתשנ
 עליו | םייהנפוא דוד 'ר  ןיאגה ה וב) הרות .לש התמאל
 ן\ תורתסנבו תולגנב ,הרוא ירעש והתפנ וינפל ,(ינושרגה תראפה
  הוזו ,םיודלו ץראל ריאה ותמכחבו ותרותבו ,הרותה .תועצקמ
 [ ובא .רותב ראפ ןהכ"םגו ,ואישנו רודה ןקז היה אוה ,םירשיל
 ₪ לכינ קיקבו אנעה ק"קבו ץיטסורפ ק"קב לארשי .תולהק המכב
 ! םוקמ ו ,הרטועמה - ק"קב וימי ףוסבו אניוו קיקבו
 ₪ ותבישיו ,המרב ותאישנ .גהנו םיברב הרות ץיבחה הנה
 ₪ השא ויריכלה בור :יכ ,הראופמהו הלודגה  םלועמ התיה

 נו ומילצהו ולדג םל!כ ,הבישו הנקז רעו וירוענמ הבישיב וינפל
 "היה םהכש רחוימה דהאו :הרותה ירידאו רודה יראפל

 ןורמו שינ ק'קב ריבא היהש ליז םייהנפוא רוד היומ םסרופמה
 הז ותכ רשק ליז אוהו יו תנידמו גארפ ק"קב כ"האו ןירהעמ
 ינושרגה תדובע .ת"וש 'ס שארב רבה רשא האלפנה ותמרקהב וברל
 לע .ינושרגה תראפה 'סל והפקה וב רתוי .דוע תושעל .אילפה רועו
 ןפקה השעמ לבו ,ל'ז וגיבר תקרצ כ"ג  הנתי םש רשא ,הרותה
 וה רשא ינושרגה הראפה רקי לרוגו ,ותנקז ימיב םג ותרובגו

 | ז > רקועו יניס הז ,ותאיקבבו ותפירהב הלוגה :.ינכ לב ינוע

 בתבש המ  כ'ג הארו .(0 םירוטה העבראבו םיקסופבו דומלתב

 הע 2 0 רודס לוָדנ ₪ וילכד סיפלוקס יעל ספ גינסל יתיארו (

 ען:לגת םכסקה 'ם) וקמדקסכ 3קכ לפספס ל | סייקנפופ
 .סכ' שוב .קכושיכ סו .ןקז .ןילכונכ כג( : סב ית קַּכ לכודמ הודככנ

 " ,ףיקת םקויכוסל  תליהו  ,ונכותכ סיס סיקלח תישנו ,קילפוש יפי  לקיילופ) ןיכועס
 וכלה .ייכסד םויוסכ ,הכוטל ספקפס /ףיקפס וילע סיעטס ןמו  ,ףיקח .פלקד ימכ ו כ  םוווהר ו 2

12 7% 



 יל יואי - ה-2

 ןצ תלולכ יפוי

 ישוריח 'סל ותמכסהב ,לייצז אדורב םהרבא ה"ומ ערונה ןואגה 0 2

 'ג לע םיניד ישודיחו תוהגה אוהו ,ל"ַז וניבר רבה ,רשא ינושרנה 4
 : הישעיו ע"שה יקלה 7
 תודלוהמו ו 2

 ססליפמס ןופגס יכלו ילומ ינוד6  ,כקיס לדפכ דחוימת דחאס ספ ,לולס .הפומ

 56 ,סידלו .קלג ,סלונס .לסכו קלוגס לופס .לודנס * ןכיכל "סיטה 86

 ייסע .מ"כו ד"56 סיס סמלעכ | ןיכדכמ | סיתתעעפו  ,סניכס .תוכפו6 תקפו סעכח

 ק"קכו .ש'ג קיקכ מירו דיכס .סיקפ ועימ .יזנכסל  ןופכג :סייומ  ם"כ 770" הס"פ
 .'וכו .דוככ .וחתוכפ .ספו ןימ ק"קכ וימי ףיסכו סנעס ק"קכו  ,סכיוו .

 5 .סוכס ומ וכ  ,תוחכסס יתמכ ?ע תולעס)ו חכסק קס  ךקככל סאכ ל הנה

 ,יכיד יכמל דרגד ןילככ מכ  ,סלועס תוחוכ * עככפמ דיעיו סבי לוס

 ספ ונכשי\  תולעמס סלג לע .תרק ימורמ יסג לע קבש) יסיכנמס דוד 00
 ,דומלסו = סנםע יכדס הסע קכ הפְסּכו ,הלות יסעות סעמס הככ 3 סידימ

 ןקז  ,יככד .סיתופמ .סכוכד = ןיקיקז .ןיקפנו  ,וסכיקיכ | וקנקז על :חודמוע ויק
 לדסו דוס ינלק ,לקיעס לע סכולמ תפסות תפסוקנ וסמכמ ןיקזסס ןמז לכו :סביסיכ 3

 ול ,יככ ספעמ | סילודג סמכ ,3כ ססעמ ויסעמ לכ3  דיסס ,וידיסהל !

 קלסס דועו קפז ,סילופלפכ 05 לדקמ סיס לוס לסלשיפ .סלוק שמ .סתכתו

 יפמק יקיס וכיינמ סתוטמכ .רמסו = ,ןקככד לגוזו סזוזפ  לייעו  קיפנד ₪

 לוק 6וסו ,ןידס סלתקכ  פקייכופכ קוסעל ידכ | ,ילסת ימויכו :ןסינ ימויב <

 ,קמלס  סכלמ .סכיכי .סככמ ,קכרי  ןכו .ץולפי .ןכ ונעו לפסכו  ,וילסס-| סולו

 דכיו ,וקדמ ידכע  רתוי 05מו .דיפתמ ,סכיתי סדיקסכ וילימלת סע דימסמ

 ופכפס :סתפסוקו | ימלסוליו ינככ .דומלסכ- קופסותו ייסכ ייפ סע = סכלס קמ על
 כעס סרעפכ 95 / עלוק סיסו ןיפכתכש | יפפדק סיקסופס לככו = סתליכמו *

 סיכפופ יקודקד קדקדעו .סיכ ןיפיע סמכ .כעפל עדוי כיסו .סוכגס לעסו 'ןוילעה"

 קנחפ :ךולכו | ,סיזכסי סכמ | תכלכ | ותכישי לע | סמ" לוק :ונכלב .יטפטמ רססכ 2

 | : ויפכו> וקמכסמ 5

 ןלפס | תופנכ לע ךלוס ולוק סיס = ,ולוקל סיכיפקמס  .וידימלת סע .דמל רשאנ

 וס .תוכיכדו .תוליקח עכעכ סעס קס" קעדל תעד יתפס ןיקפס תפלפ

 םכוס לוטכ  דפל :פוק /ןכסס ןיע תפ ססכו | ,וכילוכגל .סיכוט טכלסס 8%

 קינס)  ,סניכ .סוקעכ .ןידד .לטע סיככ וכו לויכל .ינכופ ספע .סג\ ככ ןיעפשש

 ןילמנ .סכסע .ספלס הלו .ןפוי  יכלכ  קופיכטכ = יקכ .סיסו סעד סלע מ" 6
 ולזע לועס ןכח כפי ןכ6 ספל | סעמו | ,קקיסו לופיקו סופיכט נד :ןילי 0%

 םדוקמ ו



 טס ₪ שים .סיפכו = ,סיכ  וקניפס .סעכט סתעמ 5לול  ,ותיככ  םיפס ןיסו

 - יפוי .תלילכ

 הנה גירוענ ימימ דוע ל'ז .וניבר ייח י5י תודלותמו
 'ק .ילודגמו ילודיגמ וניבר היה ופרוה ימיב

 יורה -- 'ג לש הנושארה תכמ םילודגה הפ ריעה יניירמ דחא

 . וכש ונכל דינתו .בקעי תיכל כמספ סכ | ,ינוטכנס תוחכפמ הדוכע ת0ז םדוקמ

 קרמל :וכלס 'קכ ;ססמע ןיפ ןסימעב = סילעככ  סלסש ססל *שיו  ,סיסנס 6

 לכסו  ,ויכיכס לכ .סלולו | דפוע סיס יכלו = יכומ יכודלו  ,ףוס סקל ןיפ

 יי חמו עני ,ספיניכ 50 ס5ןמ וגיסו ודומי>  םקכמ  סיסו סכ סתנע

 | קל "יסמ לעכ | תוקיז .כוטנו תוכס כיסמ למ5 ויס סולכו ,סיוטכק .ועולח

 : : סלי תוככ  ןוניכל םשמ .סככסו וטל .ספכיל
 ודיכו וכוסמס 155 ?ע טסכמ ןסוס יעיכלס לופו יעיככס לגד הנהו

 1 - ימי = סנכיסנו ,לינעמ סכוטקכ ביפס סיבלו חע .סטמ טפסמ
 -פומ ןופנס כ'ומס יככד סימק סדומע יניכ .יפלנ ווסד ינס יכ סניוק דכ

 בופ וכ דל ןיד כ וינע סיס לסכעי םיכ לכ וניע .עימ 'ןופלג "ומ

 ₪085 - וכלקו לבדס | )קי יכ ,סמט ד כוסט סל כ ,סלל| סד ןיכ

 :לכמ = סיטורד .ספכמל .סופלפכפ ומעל ָופ  םכוד סיס סנ | ,ספי ד

 ּ | ופקוק ,קממ .כתככ .סוסכ = ,תופוסכ  יפלודו .סוכופס יסכוד | ,סיפס ינפ

 ב לכ למס :סנסו ,ןשיו םדמ ,ןסוט תכפ הפס סינופפ ,סינסי יתפס  ,ודומילכ

 ומימ = קיפ. קכככ | ויכהס .םינק יכ ₪2 | סקיפ | ופסיפכ כ"ג | וניכז סנה זה

 תולפסמ .דסס דוכימ ,םדוק .ינב6 .רזכ ינכס ,עיינ ןוסנס ו"מפ כנמ למ]

 ו .סירזופמ ויס קיוסק .סנסו  ,דוככס ינפמ .כיטסו  ,סיקרפס .ןיב לט בפ

 | וכמותלו ודפס) ויתסק וג ןקנ כוכס ככ סקו | ,וכ סיפפפממ סיס .סד
 ₪ תש פלק כש6 םדוקס קרָכְספַּכ ולכסו סידחסל סקול | עקנכ
  סכזמ לע .ינומכגס דוכע שס  םיכסל לס0שי תש תוכול .סכוכו ,ינופלגה
 כנלו סכנסכ ןיכיסע ןינעכ לפושל ,יקכמס דוד 26  ןקנ .יככד ככ יס

 סופדק) לוספס לוזנ> ןידמ לע יכשויו  לפלשי ילודג לכ ימע יחס ומיכסי

 םולכ "דע ונוטכגס . קכספק 'סו, ינוטכנס תדוכע היחס "פס  סיכפוס .יככדפ

 - סענוי סיעמוטסלו ,וקכ יסכו לטס ןתנ 'כ ףולסס מ יל = הנס
 מ לפס | סיכוכיחס לכ םופדל *:ופוכיט 'ס> ללפתס ככדל קלכ6 םרטו

 ₪ יקסופ לע סיסקפנ סיכפפ סעלפ לטל עימ ןוטלנ סיוע ןולנס

 \ סופו .קפונו םכדמ = סיקוקמ ,סיפפפ ופלפנ המס השלט ,םוכד לעו םיפג
0% 
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 דצ יפוי תלילכ ₪ 6 י

 הרעה יאישנ םהינש ויהש 6 םוי 'סות לעב רעלעה - -
 דע ד"בא: היה ינשהו אהביתמ שיר היה 6% רחא ןמזב הפ

 הייכ םויב שייגמ לעב יירהמ ומלועל רטפנ זאש ,ק"פל חיית < .תנש |

 ףופ רע ר"באלו מ"רל הפ ודבל ₪יוי 'סות ל ראשנו ,בא שרוהנ

 רכזנכ ,ק"פל ד"ית לולא שרוהב 1 םויב הפ רטפנ זאש :ריית תנש

 קקהנ הפ ןשי ע"בב  ותבצמ ןבא לעו) הפ קיהמ ןשיה סקנפב |

 ןוכנ אללו תמא אלל הזו ,לולא שרוחב ו"כ םויב רטפנש  תועשב =
 תא שריהש ינשה קקוחמהו ,הפ ק"הה סקנפב שימכ רקועה יפי
 ,(םשאו ערי אלו העט ,ביעקב הב ולפנו הנשייתנש רהא הפ הבצמה =
 לעב שיקריס לאוי וניבר ןואגה תבישיב הפ וניבר רמל ותודליבו = ,

 זאש ק"פל 'ת תנש עצמא רע) הפ מ"רו ריבא היהש ליז ח'במ | <
 תרבהב (הפ ק"חה סקנפב ש"מכ ררא שרוחב םירשע 'ד םויב רשפנ < -

 דימעה רשא םינורהאה םירימלתה ילודגמ וליג ינבמ הילע: ינצ ראש 4
 תוארוה ירומו רודה ילודגל ביחא ושענ רשא ,ותנקזב. הפ חיבה לעב
 איבהש המ כייק ןמיס ףוסב ינושרגה תרובע תייושב 'ע) לארשיב

 .(ליז לירנעמ םהנמ היומו י"ררחמ יברו ירומ  םינואגה .ינש םשב
 לדנעמ הירכז ה"ומ לבוקמה ןואגהב שריה יבצ ה"ומ ,ןואגה םהמו

 ןואגה לש ויחא אוהו) שלדנעמ 'ר שריה 'ר ארקנ היהש רנזיולק =
 תומ ירהא אקארק ק"קד רייבא וימי ףוסב היהש שלשיפ ביל יר <

 ,(קיפל ריכת ירשה 'ָך הפ רטפנש ליצו לישעה .ה"ומ .לודנה וניבר | |
 ןואגהו 2

 לכ" סע ףיילס לע .לוכיפ- ,ןופרג "וע ןוסגס .כ"ומ6 .ככמ- כס .סלפנ .רוכיח כ

 יוסמ לקו :סלודנס ודי  קפכס טפו | ,קכחללו - סכלסל סקוספ = סלט = ול 2

 5כועיסכ .לועופ ססל ןיפש סילכד ולפו = ,וידודנ) לפסמ יפו זמכ ספ גוסב

 ע"ג ןולנס ו"מסכ | ועייקתנ ןלוכו סיפכמ ומש םויפוכת .סודמ רעפל ןח <

 וכ .לפכנט .סוי סויס וכ סנתנ | סכיקי סניכ יכעט ץ"ומ סנוכ לפס יכמ6 = ןמומס <
 דוד לכנס .סוסנ לכדמס יפ ,קיפל .כקעיל ךיטפשמ ולוי זומת דיכ כופ -

 קייק .ידילימ ,ה"סנא סווסנפומ .ססככ .סיומ .ןינקס ססכופמק סומק ן> ןטקס =

 תנירמ לככו = גלופפלקינ קייק ספ | ,ןולוטי תדע | כסוי ינס סע  ךופ | ,סשימליוו =
 תוכיכסס לכ סע | ספילד . קסיככ ק"ק לע ססוכפ סכקמ לגד | ילגדו ,ןיכסעמ

 =- :"ןולפס .תלנכמ .סילקיס סילכעס .סנספ ונסי כיכס 56 סופילנכו
 עדו

,' 
2% , 

/ 



 יפוי תלילכ

 ןמלז םלושמ ה"ומ ןיצקה ןב ךאברעיוא לדנעמ םהנמ ה"ומ ןואנהו
 םונקז תרטע יס רבהמה אוהו ,אניוו ריעה ירבכנ יריקימ ףיוהשיפ
 תחא הבישיבי כ'ג ורמל הלאה םירבחה תשלשו  ,ה"וא ע"ש לע
 תרטעב הזמ האר ,המלש יניגמ לעב לי'צז עישוהי ה"ומ ןואגה לצא
 .,(ו'כ ןמיס ינושרגה תרובע ת"ושבכו ,ט"ס ןמיס ףוסבו וימ "סם םינקז

 ןואגה ידימלהמ .ןכ םג ןהשלש ויהש ינפל הבטחמב התלע התעו
 ת"וש לעב ,הנירמהו ש"נ ק"קד ריבאה לאמבארק לרנעמ םהנמ ה"ומ
 קיק הפ .ופרוה ימיב ורובכ ןבשמ הוה יח אוה םג רשא ,קרצ המצ

 "הפ .םיניידה הוהכ ןיב ןידמ לע םיבשויה  ןמ רהא היהו ,אקארק
 םונברה לש | דעווה ךותב כ"ג ת בשל םימעפל רהכנו ,ונריעב
 וקצעב ש"מכ) בולסרעיו ןילבול יריריב ןילופ  תוצרא ירד םינואגה
 וניבר דימלה היה ל'ז אוה ףאו ,(ו"ט 'יס שירב קרצ  המצ ורפסב

 הבישיב .ןינפל ושמש רשא םינושארה םידימלתה ןמ ל'ז ה"בה לעב
 לעב %הה ויטה לעב ל"גס רוד :ה"וָמ ואנה  תרבחב > ןומדק .ןמזב
 ה"ומ ואנה םעו ,לילגהו בובל ק'קב ר"בא וימי ףוסב היהש ה"בה
 דיבאל / :'האו ,אקארק ק"ק ילורינו ירילימ סב לרנעמ םהנמ
 היוש לעב עדונה ןואנה לש ובר היה אוהו ,ם"רפפ ק"קב  םירלו

 ינבאמ רמהנ רצוא ,אקארקמ ותאצב זא ומע הקל אוהו) ,ריאי תות

 ם"ירפפב .כ"הא וספדנו ליז הבה לעב וברמ די בתכ תי"וש הלוגס
 קיקר  ריבאה ןירעטש ריאמ ה"ומ ןואנה תנמלא  הריבגה ותב ייע
 המ האר) רהא םוקמב םהורוא ייתרבר רבכו ,(ערונכ םררטשמא

 ההעהב ביע א"נ ףדב ז'טה לעב הודלוהב א"ח יפוי תלילכ ירפס

 הבושתה שארב גימ ןמיסב קרצ המצ תי"ושב אצמה הנהו ו 'ג
 ויתונייעמ וציפי ,ןנער .תיזכ םדוה ,ןנבר והייוורתו בתהכש םש
 לרנעמ .היומכו שריה היומכ םיקיתוה יידימלת ,ןנער ילהנכ .הצוח
 שינה | ל"נה םירבחה ינש לע ןווכש  רמול יניעב בורקו  וכ"ע "יש
 לעב ךאברעיוא לרנעמ ם"נהו בובל ק"רבאה שלרנעמ 'ר  שריה

 . חיה ןושרג היומ ןואגה םגו ,ןידימלה םהינש ויהש םינקז תרטע

 : שיעיו ל ןמיסב ינושרגה .תדיבע ת"ושב ראובמב ורומלה

 [ושףיע  ירבכנו ילודגמ ויה הלאה .םירבהה השלש יכ ייחא ךנהְו
 ראפ ןהבל ולכקתנש םרטב םיעוכק םשרדמ .יהב ןיה הפו

 תולהקב
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 הצ יפוי תלילַכ

 טעמ כ"ג םהמ רברל יתרמא :ןירהעמבו אינלופב תולודג הולחקב = ו
 : םירבד ישארב קר עגאו הפ 2
 שריה 'ר  ארקנה לינה הירכז הומב .שריה יבצ >ה"ומ ןואגה ו

 גיהרה רפוסה לש) הפ להקה סקנפמ הארנ שלדנעמ 'ר
 אתמ ארפס היהש ליז  ףסוי ה"ומ ןואגהב טורקאלד- "תתמ' ה"ומ

 ,(בוט םוי 'סוה לעב ס"לרהמו שי"גמ לעב י"רהמ םינואנה :ימיב הפ >>

 לרנעמ הירכז םייגה ויבא תיב תרוגמ םוקמ םג ונריעב הפ היחש =
 רכששי "ומ ןיצקה תשא התיה הכלמ תרמ הריבגה ותוחאו ,ל'ז =

 ףלאוו ןמינב ה"ומ בירנהו ןיצקה ריבגה ןב ל'ז שרפאפ ץיכ רעב
 לע ארקנו אקארק הפ תסנכה תיב 'הנב רשא ל'ז ץיכ שרפאפ
 בותכ אצמנ ז'כרתו ףלא ןמיסב םש סקנפבו הזה .םויה דע ומש

 היחאל ול"נה רעב יר. ןיצקה- תנמלא ל"נה .הֶריבגה = הרכמש .ךוא = -
 לרנעמ .הירכז .ה"ומב. ברה חונמהב וצי שריה יִבצ היומ ןואגה ברח 21

 לפ .םגו ,אקארק םוקמב הל רשא הפיבה תקוה תא ,ליז  רנזיולק
 ,ל"נה הפיכהב שיש םינינבו םילוענמו םיזגראה לכ םע  תורוהסה
 לכו הנורחאה .הטורפ רע הריכמה ימר לכ .ונממ הלבקש | תידוהו
 "יתתמ םואנ  ,קיפל טית לולא יר יה םויב ס"אנקב השענ הז
 םש אצמנ דועו ,ו"צי אקארק ק"ק הפר אתמ ארפס טורקאלד
 ברהב שריה יבצ ה"ּומ ןואגה םרהל היהש ךיא ,גינ ןמיסב סקנפב
 גיהרה םע םיקסע הזיא | ,ל"ז  רנזיולק לרנעמ = הירכז - ה"ומ  ןואגה

 ונתוהמ) .םייהפדליהמ יזנכשא ןהנ .ה"ומ .ברה  ןב .רכששי / הי\מ | )
 'פוה לעב ןואגהו ,(תוקומע הלגס לעב  אריפש ןירהמ = ןואגה לש |
₪0 

 /םהיניב תורשקתה בתכ ומצעב בהכ הפ ד"באה זא הו היהש טיוו %
 ,קיפל א ק אר ק ב םהנמ גיי 'ה םויב םש םותהה לע ב'ג אבו(
 ןהנ רירה א"אלב/ ןמפיל ארקנ בוט םוי םואנ, ,(ד"ת .תנש .אוהש) -

 שלרנעמ 'ר שֶריה מ"גה לבקתנ ןמזה ךרא ירחאו ,יירעלעה ה"הללז -
 זיטה לעב וניבר  תומ ירהא)  לילנהו בובל קיקב מירלו  ריבאל
 ןילבול קיקב מרלו ר"באל בוש לבקתנ בובלמו ,(םש רייבא היהש
 ףלאוו .ןמינב ה"ומב שריה ילתפנ "ומ ןואגה תומ ירחא)  לילגהו
 והוא ונאצמו ,(םש ןילבולב ד"בא היהש ל"צז לישעה 'ר וניבר :ןתח
 ידיריב .,ןילופ תוצרא :'רד ינואג לש רעווה שאר כ"ג היהש בורה לע

 רעב ד ,הנשב ,הנש ירמ-.בולסהעו
 עישוהי



 ווב ,בובל קקב ;רנידמהו ריעה םנרפ | גיהנמו שאר אוה היה רבכ
 2 יניהנמו ישאר וידחי ףסאתהב דחא דעווב ויה םהינש ונבו באהו
 : ןילבול ריעב ןילופ  תוצרא 'דד םינואגה םינברה ףוריצב = תונידמה
 "  תתל ורמגו ינמנ םש רשא יקיפל ח"לת רדא שדוחב ץינמארג דיריב
 '  ,תיזנפשאה הקתעה םע ךינה תא םררטשמאכ םיפרהל המכסהו ןוישר
 וחה שריה יבצ םואנ בוכלמ ןואנה ה"הע אב םימיכסמה םינואגה ןיבו
 83םש חיהע אב םיכיהנמה םיפולאה ןיבז = ,לילנהו .בובל ק"קב
 מירו ד"בא ויצי שריה יבצ ה"ומ ג"הואמה ןכ .לישעה עישוהי םואנ,

 ולילכ .ירפטכ ונילצא ראובמ רצכ ויתודלות רתיו ."לילגהו בובל ק"קד
 ; הזב .ךיראהל מ"כאו  ,םש 'ח ןמיסב בוכל ינבר לע א"ח יפוי
 ' ;ררטע לעב אניוומ ךאברעיוא לדנעמ םחנמ ה"ומ ןואגה (ב

 .ללודנו ילוריגמ ופרוח ימיב הדיח ליז אוה םג
 .ה"ומ ןואגה םע דחא ןמזב הפ. ריעה יניידמ דחאו ;אקארק
 , 5 לדנעמ ר םשב הפ ארקנ היהו ינושרגה תדובע לעב יזנכשא
 =" ; 'ר ריבגה רה ןב .ָךיל הדוהי ה"ומ ריבגה כרה ןתח זריה אוהו
 ה תיכב הפ רד היהו ,ָהפ ריעה ידבכנו ישארמ ל'ז ץיכ בקעי .'ר
 2 .האלהו ה'ת תנשמ לינה .ריכגה וימח .תומ ירחא םג םינש המכ
 "קטעו ,ותיבב רשועו ןוה ןיסכנ ריתע כ'ג היהו (א'צר ןמיסב םש
 .אוהש (ה'לשתו ףלא ןמיסב) םש סקנפב כ'ג יתאצמו ,תואולה יקסעב
 זיה ליז "אוה םג רשא ךאברעיוא םייח המ ןואנה ברה ןיחא םע
 גינפה זבינכא תיב יצח זרופתושב םהינש ונק ,הפ ותריד .םוקמ
 2 יל 'ר ריבגה תנמלא אסיה תרמ  הריבגה ותומח תאמ ינוציחהו
 זה ךשמב כ'חאו - .ק קיפל י"ת  רייא 'ג 'ד  םויב הז היהו ,ליינה

 הפ תפנכה תיכב ול 'יהש תומוקמה םגו לינה תריבה תא רכמ
 ויכא זריבל .אניוו קיק ותדלומ ריעל בשו רזחו אקארקמ ותריד
 וה םשו ,וא יח ןיירדע היהש ףיוהשיפ ןמלז םלושמ ה"ומ ןיצקהו

 ריעה ןמ זז אל הארנה יפכו .ויבא תומ ירחא םנ [םיבוב הרות
 הלהקה הלטבתנ זאש ,קיפל ל'ת תנשב היהש שוריגה תע רע
 ₪ ןואכה ברה ויחא םע אניוו ישרוגמ ןיב הלונב אוה םג ךלהו
 | תנשל םוקמ ול רחב רשא ךאברעתא ףלאוו באז היומ
 * ,הלהקה גיהנמו שארל םגו דיב שארל םש יהיו .קרופשלקינ

 לדנעמ



 וצ = יפוי תלילכ

 ,לודג .ןילופ .תנידמב א ןישאמארק ק'קב טירלו דיבאל לבקתנ ל
 ,הרותה לע ידירא בל 'ם לע םש ה אב רבכ גילת תנש

 הריקשב = ,םיבושחו  םילודנ  םידימלת םע  המרב ותבישי כהנ םשו
 ותכושתב ומצעב ש"מכ ,ומויב םוי ידמ ברעה דעו  רקוממ הלודנ

 ורפס דבלמ זדנהו .א'ס ןמיסב םהושה ןבא תיושב תספדנה הלודנו
 יפבו) .לארשי תוציפת לכב טשפתנש ח'וא ע"ש "לע  םינקז תר

 ראובמכ תיבה תרקע רפס כ"ג רבח ,(ונממ רוציקה קו םפדנ הארנה
 םיקומע םילופלפ .ללוכ אוהו ,םש םהושה ןבא תיושב ותבישתב
 חה תנשב םג םש ואסכ לע ךיראהו ,םיקפופהו םישה :תונופו
 עיש לע שוריפ םייח יקוח 'ס לע כיב םש ותמכסה ןתנ זאש קיש
 לז בוד 'ישפנ הנ הארנה יפכו ,לארשי חמשי לעב ןואנהמ שדחו
 םש ד"נאק ומוקמב לבקתנו) ק'פל ט"מת תנשב םש ןישמאדקנ
 היומ לבוקמה ןואגהל זראישנ יבד אנתה *ל"גס לאקזחי .קד"ומ ןואנה

 אב יז .אוה ,םגו ,זרנידמהו ןנזופ ק'קה דיבא ל'צז  ללודגה קח
 תרטעלו .יקיפל גינת זומת ח'ר םויב ל"נה םייח יקוח 'ס לע רמכסהב

 ונב 8 הרותב וירחא כ'ג ואלמ רשא םינב ינבו  םינב םינקז |
 גיהנמו שאר היהש ךאברעיוא השמ היומ היצמו ריגנ לודנה ברה הוה

 היה אוהו) ןילופ תוצרא 'דד העדמה םנרפו םש ןישאטארק קץ" ₪ 2
 ,(ליצז לישעה ה"ומ לודגה וניבר ןב אקארקמ לואש היומ- ואנה ןתח =
 שאר כ'ג ?ריה זאש ,ג"צת תושמ םג הלודגבו .הרותב םימי ךיראהו ..

 דעווב וידחי טתויהב ןנזופ לילגד לודנ ןילופ  תנידמ יניהנמל .דעומ
 םתמכסה םש ינתנ רשא ,ןישאטארק 5 ךומסה ןילבאק ריעב שדוק | |
 לדנעמ םחנמ ה"ומ ןואנה היה ונבו ,ל"נה םהושה ןבא תיוש רפס 2

 אב אוה םגו ,םש ןישאטארק ק"קב מירו ד"בא כ"ג היהש ךאברעיוא 0
 ןגבר ןיב םהושה ןבא רפס ;רספדה 0 ןילבאק  רעויב םש המכסהב |
 :הזב ידו ,איהה תעב םש ןנזופ לילגד . 2 /

 יזנכשא ןושרנ 'ר ןואגה תודוא כ'ג רבדל בושנ בוש התעו |

 : הנחו ,הפ ונאשונ רקיע הז .רשא ינושרגה תדובע לעב
 ינואנה .ויתובר תשלש דבלמ יכ איה הזב בושחא ינא רשא תא

 ,ליעל  ונרכז רשא קרצ חמצ לעבו המלש ינינמ לעבו חיבה לעב = =
 ואקארקמ ליצז לישעה יבר לודגה וניברמ ל'ז ןושרג יר ןואגה כיג - -

 הכלהל םיעגונה םירבדב לקלה ויתולאש לכ כ'ג עיצה וינפל רשא
 השעמלו



 ושרגה תדוכע 'לעב ןואגהל םש בישח רשא ויתובושתמ תחאבו

 ירפסה רקע תיבב תעכ חנומה) דחא ץבוקב םיבותכב אצמנ הז רבדו
 1 אגהמו ןילבולמ םירחמ וניברמ ת"וש תצק ללוכה (דהאפסקואב רשא
 ל'צז לישעה יבר וניברמ ת"וש תרצק כ"ג ופוסבו ןמינכ תאשמ לעב

 (ברח ,אפידח אולפלפ ,אפיקת אניטי= ל"הזב וירבד שארב בתכ
 :,לולכ אוה המכח ינימ לכב .,ללוכה ברח ידידי והינ אוה /אפילש
 רב תא ול ןתונ .יננה  ,ויצי ןושרג ה"ומכ דיכאו מ'ר היפ לארשי
 | רשא תאזה תעב טרפבו ,ירחא תקלד יכ יב תאצמ המ ,םולש
 - ריצפה רשא רמד | ותונתונע ל ךאו ,אניוו .קדפ  הלוגב בשוי
 חו רכפ יב ,ירימלת םשב וארק אלש לע המתת לאו) 'ליכע 'וכו
 ל ה םשב דימלת םושל ארק אלש לישעה 'ר וניבר לש וכרדמ
 ות ןיכ .ןושרג מיגה תא םג יתינמ אל זיכע ךא ,ירידי םשב קר
 וו ואלו ןיאו ילצא קפסב רבדה ןיידע'יכ ןעי ,ל"ז לישעה 'ר וניבר
 = הזש ליז 'לישעה יבר טוניבר  תודלותב ונילצא  ראובמי רככו ,(ידיב
 < "קב :מירו .דיבא רבכ ןושרנ וניבר היה זאש זית תנשב השעמ היה
 ה 2 גוב םייח .ה"ומ כרהל שדח '.רוא 'פ תמדקהב ראוכמכ ץיטסורפ
 ,ונויעב ינושרגה ;רראפת רזנ ץצ וירוענ ימיב םלואו ,אקארקמ
 "הרות לש הלהאב ןנאשו טקש הפ בשוי היהו ,אקארק ק"ק
 . ןיצקהו ריגנה ריכגה ןב (2088) .פאפ ביל ה"ומ ןיצקהו דיננה וימח
 6ןה םג ארקנ היה וימח םש לעו ,ונריע ירבכנו יריקימ סאפ שריה
 קאלר "תתמ 'ר .גיהרהה לש להקה סקנפ) ,סאפ ןושרג 'ר  םשב
 הע ?רחפשמ איה סאפ תיב תחפשמו ,(ה"נקו ףלא ןמיס ףוסב
 וח לפנ .ןושרנ = וניברו הז וננמזב םג  תמייק הנדועו | ,ונריעב הפ
 יסופהו תה תותלד 0 הכרה דקשו ,םיטיכ תוליל םשו םימיענב
 !שריחו םידימלתה לופלפכו םירבח קובדב זררותה תועצקמ לכבו
 :קרלעמל  הלע רשא .דע  םירמחנו  םיהקי םישוריח זרברה
 ,ןרויהל והונמו הפ הדעה יפולאו ישאר וב = ורחב זאו ,הלודגבו
 ₪ 'נמ ;דנושארה ;רכ םהש םילודגה םיניידה ןיב קרפ .עובק
 ו ,זילא ,ואיבה השקה רבר לכו ,אגר תמדקמ הפ ויהש םיגיידה
 .ומשל דובכ ונתנ םלוכו ותנובתבו ותמכחב .לארשי תא טפש

 :ותרוקפל םישח
 הנהו



 זצ יפוי תלילכ

 לינה סאפ ביל 'ו ןיצקה תב הנושארה ותשא - תומ :ירחא
 קדצ המצ לעב לדנעמ סחנמ 'ו ןואגה וכר ומע [תחתה

 ןמיסכ קדצ חמצ תיוש 'סב האות הנהו ,השאל ותב תא ול ןתנו
 ןואגה ונתחל רבחמה ןואגה םש בישה רשא הבושתה עצמאב ז"

 םאפ שריה 'ר חונמהש אתלמ ןכרדא, ל'הזב וילא כתכש 'ןושרנ 'ף*
 דחא שיאל הרוחס הפקהב רכמ הנושארה ךתשאמ ךנקז ךימח היהש *
 כ'חאו ,ןמזל בוח רטש ול השעש הולמב וילע הפקזו ץטישנול ק'קמ -
 חונמה חקלו  ,תובוח ילעב .לכל םלשל אוהה שיאה = לוכי יח 09 0
 ק"ק יגיהנמל חיבה לעב יברו ירומ ןמ בתב  אקארקמ סאפ שרו יה יח < ל
 ןיד ל"נה שריה 'רל שיש םהילא תוטישפב ברה בתכו ץטישנול | 34

 ינפל דימלתכ וינפל  ןתונו אשונ .יתייהו ,תובוח ילעב ראשל חמא
 היה .ליז ח'בה לעב | וניבר םנ הנהו ,םש 'ץ'צ לעב = ליפע "פו *
 לכבד אצמת ןכלו ,הנושארה ותשאמ ןושרג מגה = לש" נק
 תא ינושרגה ישורח ויפסב ןכו ינושרגה תדיבע ורפסב ריכזמש"]
 ,ינקז ימח ברו ירומ ת"ר אוהש ,ז"חומ וילע בתכ ליז חמה"
 רשא יתבושתב זי" ןמיס ףוסב ינושרגה תדובע ת"ושב ב'ג .הזמ |
 בתכש המ ןייע, וירבד ףוסב םש םייסש השמ מינה ונבל םש 3
 "יזנכשא ןושרג ל"ג טיכ .ןמיס חיבב .ךנקז ןקז - ךיבא יברו ירומ =
 'ר ןיצקח וירחא תינהש כ'ג םש אצמנ הפ ריעה םקנפבו) ל"

 תאשונ התיה ליצלעמ תרמ הריבגה ותנמלאו לודג ןובזע סאפ"
 ש םקנפב אוה ןכ ,תואלחנו םיתב לע תיאולה יקסעב הפ ת

 ןמיסב םש דועו ,קיפל ה"ת תבט ח"רב 'ה .םוימ הילק" ןמו /
 -- .(קיפל וית ןויס 'ג 'ה םוימ 8

 ןושרג וניבר לש ומש םימעפ הברה יתאצמ םש סקנפב הגהו
 םיתחה לע ואב רשא םילודגה םיניידה . יב םיתח יזמכשא =

 םואני דימת םותחה לע אב אוהו ,םדי תחתמ ואציש :םיניד *
 םוקמ .לכב םייק טורקאלד ''תתמ 'ר .גיהרה רפיסהו  ,'יזנכשא וש
 םקנפב איה ןכ .הפד ןייד םאפ ןושרג 'ר םשב ותוא ארקו ודי תמיתה

 וקיפל חית ייבמל ז"מ 'א  םוימ יד קפפב בימקו ףלא ןמיסב שש"
 מ"ר ןואגה ר"ומ א"אלב בקעי תעלות םואנ םותחה לע םש ואנו

 ,יזנכשא ןושרג םואנו ,ךאבנייר קחצי השמ םואנו ,ה"הללז "ד :

 ,םש סקנפב תומוקמ הברהב רוע ןכו ,םש י"תח כ'חא םייק רפוסה ו
 רשאו ו
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 יפוי תלילכ

 אוהש ינפמ איה ,הנורחאב םותחה לע ןושרג ט'גה אב רשאו
 :הינימ שישקד ןאמל קיבש אחוורו ,םהבש ריעצה

 , ןיב .אקארק קיק הפ ותבש ירמ בחרו ובל חמש ןושרג ןניבר
 הות רוככמ הריאה ץראה לכ רשא ,הרותה ירידאו רודה

 ,םתרכחב .גנועו רוא אצמו ,םתמכח ירברב עשעתשמ היה אוהו
 וה םחה .םימיב יכ  ,תורתסנב ןהו תולננב ןה ,תורקי רואו שדח
 | ימבח . האלמ םירובג .ריע ו לב שושמ יפוי תלילכ אקארק ריעה
 ₪ לעכ י:רהמ הו ריעה ינואגו ינבר ינש דבלמ יכ  ,םירפוסו
 ויה הדעה לכ שארב זא ודמע רשא ביט םו 'סות לעב ס"לרהמו

 קו םנ | ,םיניוצמ  םינואג ויה םלוכ רשא םינ"דה תותכ 'ג רוע
 (חא  ולבקתנ רשא םסהמו ,יאשישק ינואגמ םש ישנא םישישיו
 ינשארק יכדרמ ה"ומ ןואנה ומכ ,תונוש ערולהקב מירלו .ד"באל
 ויד. היה . אוהש ויפקת ןמיסב ח"וא ע"ש לע הלוגה ראכב אבומה
 ל נ"ת ןישח וכ 'ד םוימ דחא ןיצ קספב ח'הע אבו הפ 'לודגה
 ₪ (ז'צ ןמיפסב םש סקנפב) ש"גמ 'לעב י'רהמ ןואנה םע רחיב
 (חםת ןמיסב םש םקנָס) ץמישנול ק קב מ'רלו ד באל הפמ לכקתנ
 ומ זא היה הלונה ראב לעב שקבר השמ ה'ומ עדינה ןואגה סגו
 [וחק \ כירהמ ןואנה םע .םירכד חק> הפו ,אקארק ק'ק ילודגו
 :וותחפשמ .ינב ןיב קרפ רד | היהש ,םש םקנפב רכזנכ | ,לי"נה
 הגטאנ הירק לעב ףייש .םכזהי) אנליוו ריעב :תרוגמ םוקמ עבק
 ב הפ ארקנ היהש גרעבנלייא קחצי ה"ומ ןוא:ה ןכו -- . ומ עדי
 -תיבמ אקארק הפ אניידו אה קדיה אוהו ,סילספירפ קחצי 'ר
 'ט ץד קספ לע ח'הע אכ אוהו ,ל'ז חיבה לעב וניבר לש
 .םש םתחו ,ה"כה לעב וניבר | םע דחיב 0 'ת | וילסכ חיר
 כ'הא וכגו ,(ש כו ףלא ןמיפב םש םקנ%) גרעבנילייא קחצי
 .םש .סקנפו  קיפל ו"'ת תכט ךיו 'א םומ רד םפ לע םימעפ
 תת ןמיסב םש סקנפ) ק'פל ז"ת עירזת תשרפ :א םוימו ,(מישת
 ל הפמ לכקתנ כ'האו ,םש םינוש תומוקמב דוע הזב  אצויכו

 פט לע ותמכסה ןתנ םשו אפיל ק'קל םשמו ,םאטשיינ ק'ק
 גו ו"נת טרופנרהיד סופד) כקעי תחנמ שוריפ םע ;רבש ינוקית
 ןמהעב אקארקמ גרעבנילייא םייח ה"ומב כקעי ה"ומ :"הרה ול דכנו
 ו / םוהמכו ,(ק'פל ו"פת אררויפ סיפר: הריתה לע בקעי  תורלות

 הברה
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 זא םיאצמנ ויה. הז \ דבלמו -- והזב ךיראהל מ"כאו  םםתלוז הברה |
 םהל היה תולגנה דבלמ רשא ריעה ימכחו ינואגמ הברה כ"ג ונרעב
 וניברו :הרותה יזרבו הלבקה תמכחב הברה וקימעהו ,תורתסנב .קסע :כ'ג /

 ודחי דופ קיתמהל ,םתרוכחב לבח חקלו םהמע כ"ג ה .ןושרג |
 תורקי .רוא וארו ,הרוא ירעש םהינפל וחתפנ רשא דע ,םתבישיב |
 ,תוקומע הלגמ לעב .שיינר ןואגה ידימלתמ .ויה םבורו 4 ,תוריאמ םיניעב =
 אמנודלו ,ן"ח יעדוימ ויה םלוכ רשא  ,ל'ז ח'בה לעב וניבר ירימלתמו 1
 ליקלעז אדוי ה"ומ .לבוקמה ג"הרה (א :םהמ הזיא קר הפ םושהא 7

 ןח ,ח'בה  לעב וניבר .לש ודימלתו .ונתח היה .אוהו .,יזנכשא "זמ =
 ת"ושב ראובמכ) ש'גמ לעב עישוהי מיגה לש וניד תיכמ הפ לודנה |

 ה"ומ לבוקמה ג"הרה (ב ,(םש תודע תויבגב יס ןמיס כ"ח עישוהי-ינפ =
 לע ךריב ערז פ"חמהעב אקארק ק"ק הפ אניידו ןשרד אריפש היכרב
 ותמדקהב ראובמכ תיקומע הלגמ לעב שיינר ירימלתמ היה .אוהו .,הרותה
 ארקנ היהש ל"ז לאיחי יבר רבחה ןב הנוי ה"ומ דיסחה ג"הרה (2 ,םש"
 מ"וח לע בהז ירוטב אבומ אוהו) הפד ןייד שלאמכארק חייאר הנוי 'ר

 היומ שישיה ןב שריה יבצ היומ לבוקמה ג'הרה +ד ,(ב"ע ןמיס ףום = >
 ס"חמהעב אוהו ,ל'ז ח"בה לעב וניבר ידימלתמ ל'ז רעריפכוט ןושמש
 האיציניווב ספדנו הלבקה .דיעו טשפ דע תובא תכסמ לע יבצ תלהנ
 השמ ה"ומ לבוקמה 0-5 י'ע ןויע  בורב הגוהו  ,קיפל ךית תגשב =

 םש האיציניווב ה"גה ?רכאלמ לע בצנ דמוע זא היה רשא ל'ז . תוכז
 אדוי ה"ומ  גיהרה םהו אינלופ תנידמ ינואג ותספדה לע ומיכסהו
 יבצ שיא רזעילא היומ נ"הרהו ,לינה אקארקמ יזנכשא א"יזמ ליקלעז
 ואב כ"חאו ,ןיליח 'סמ לע  רזעילא קשמד רפס לעב אטפא ק"רבאה
 םינואג ראש דועו לפאניטנאטסנוק ק'ק ינואנו ינבר א תומכפה םש
 לבוקמה  ג'הרה (ה ,הלודגה תסנכ לעב לודגה ןואגה .םג םללכמו
 לע שדח רוא ם'חמהעב ל"ז באז ןמינב ה"'ומ ברהב רענכוב םייח ה"ומ |
 לכו אוהש הפ להקה סקנפב .םימעפ הברה רכזנ .אוהו ,ןינהנה תנרב =

 ותמכחבו ותרותב םלוכ לע הלע אוהו םיניוצמ ח'ת םלוכ ויה ץחא
 אכילא אתעמש יקופאל םידימלתל הכלה הארה אוהו  .רתסנבו הלננב ,
 ךשמבו ,הלבקה זרמכחב קופסעל ושפנ הקשח םירתסמבו ,אתכלהר = [/-
 אב םשמו הפ ק"קבו .טרופנרביא .ק'קב .ד'באל לבקתנ ןמזה - -

 םדוק תחא הנש ט"כת תנשבו ,םינש המכ םש ותבישי עבקו ₪-
 שוריגה
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 יפוי תלילכ

 ןושרג ה"ומ םשד ד"באה ןואגה-ןמ תומכסה םש חקל ,אניוומ שוריגה
 ,ליז ושלרימעט בלעי 'ר לבוקמה ןואגה ןמו ,קדצה וניד תיבמו יזנכשא
 םודה .ינואנ ראש םג .םהמע הולנו  ,ל"נה שדח רוא ורפס םיפדהל

 :לארשי. תוצופת לכב טשפתנו םימעפ ?דזיא ורפס ספדנו :אוהה

 ונריעב דובכ ןוכשל כ"ג אב קפל ז'ת טבש שדוחב איהה תעבו
 אוהו המכחב באו םימיל ריעצ הילע ינבמ דחוימה דחא

 ליו:שריה- יכצ היומ .לודנה ברהב לאומש ףסוי ה"ומ .לבוקמה ג'הרה
 אשנו אקארקל אב הנישארה ותשא וילע התמש ירחאד  ,ץינמערקמ
 קהיעשי יר םייח ה"ומ ןיצקה תב אליק תרמ הריבגה תא השאל הפ
 הברהו .ותיכב ותוא ק יזחה אוהו ,ותיבב רשועו ןוה ול היה רשא ףרוצ

 ףלא .ןמיסבו ו"כקתת ןמיסב) קרפ להקה םקנפב רכזנכ ןתמו רהומ ול
 קחו ,םיברכ הרות ץיברהל .ישרדמ תיב כינ הפ עבק זא ינמו  .(ל"רו
 א תרוכה םע אתיירואד  ןיזרבו אתיירואר .אלופלפב םיעושעש ול
 קיה רש א ןושרנ ה"ימ ןיאנה לארשי שודק םכותבו ,הפ . אתשידק
 ןיידל לינה לאומש ףסוי 'ר ןואגה לבקתנ ןמזה ךשמבו ,םיניעל םהל
 ןוסכ לע ;רבשל ָהפמ עסנ וימי ףוסבו = ,קרפד לודגה ןיד .תריבמ
 וי וודלותמ 'תכתכ רבכו ,דובכ  ותחונמ םשו מ"רפפ ק'קב  תונברה
 ₪ - .מיכאו אקארק .ק"ק ילודג לע יתרבח רשא ירפסב .דחוימ רמאמב
 םיפרהל לש ילורנ הברה ןכ םג  אקארקל ואב םהה םימיב  הנהו
 םינהכ .ינש םג םהמו ,הפ שלזיימ םוחנ 'ר םיפדמה לצא םהירפמ הפ
 ליז ץיכ ל ה"ומ ןואנהב ןהכה :יבצ .ה"ומ ןואגה. ה"ה | .םילודג
 פצ תלחנ .ויפס הפ רואל איצוה איהו חיבה לעב וניבר דימלת

 לופס תספרה ןמז ךשמ לכב הפ בשוי  ותויהבו) ח"וא עיש לע
 .ןואנהו -- .(אתפירח אלופלפב לי'ז ןושרנ ה"ומ ןואגה םע עשעתשה
 רואל | איצוה אוהו | ,ליז ץ"כ ריאמ היומ ןואגהב ןהכה יתבש  היומ
 "כתכ הפ להקה סקנפב רכזנכ)  דיוי ע'ש לע ןהכ יתפש ורפס ?דפ
 [ נול היה .ךישה ןואנהו  ,(הפד םיפדמה םע םהלש תורשקתה
 " ,ונתוחמ היה רשא ל'ז  ןושרנ הרט ןואגד םע הפ :תועיוו הבחא
 רעב םילעופהלו םיפדמהל םלשל איבמהו איצומה ' כ'ג היה אוהו

 | ףישכ כינ רכז ,חאמ קבד כהוא .ול היה יכ ,ךישה רפס ?רספדה

 "תואל | ,םש .הלינע יאצח ינשב  כבוסמ אוהו  ,ב"קס חיצ .ןמיפב םש
 אצימ התא ןכו)  ,ורפס רמג רחאל אקארקב הפ הז רבד ףיסוח יכ

 ליג
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 לעבמ ש"ארה לע ךלמ ינדעמה ד'ע ךישה גישהש םוקמ לכבד כ'ג | /
 בישהש המ ,ודצב טיוי יסותה ;רבושת דימת אצמת םש ט"י 'סית

 ,הליגע יאצח 'בב דימת כ'ג .בבוסמו וירבד ץרתל ךישה  לעבל 'הפ" *
 -- : (ורפס רמג רחאל םירבדה ףיסוה יכ תואל 8

 לע אקארק ק'ק הפ ליז ןושרג וניבר לש ותבש ןמז ךשמ יכ "עו <
 ןכש ;ק"פל ט'ת תנש ףוס רע היה הארוההו טפשמה תואסכ -

 !א םויב אקארק הפ השענש דחא ןיד קספ לע םותח יתוא ונאצמ |

 ןכו ,(היעת ףלא ןמיסב בש להקה סקנפב) ,קיפל ם"ת ולסכ ח"רד
 'ב םויב הפמ דחא שיא דעב ןלבק ברע בעפ השענש כ'ג ונאצמ

 ןמזב םלואו ,(בימקת ףלא ןמיס םש םקנפ) קיפל ט"ת"םחנמ 'ע "0"
 ותוא ינאצמ רככ קיפל "ית טבשב רשע השמחה 'ב םויב ףווחה
 ,ןירהעמ תנידמב ץיטסורפ קיקב מ"רו ד"בא רותב ואסכ לע בש .

 לאמכ 0 םירהמ ןואגה ונתיח םע 'א הנוגעד אתוירשב זא םיכסה םשו =

 ארופש ןיעמש .היומ ןואנה םעו הנידמתו :שיבי קירבאה - חמצ לעב
 .םש ץיטסורסכו ,(ה"מ ןמיס קדצ המצ תרש) גארפ ק'דבאה
 לעב ןואגה תארוה קידצהל הבחרהו הלודגה ותבישת ןכ םג בתכ
 ידמ ןושרג 'ר ןואגנה לש דחא דימלתל הרוה רשא ד'ע ,בהז ירומ"
 תיבשנש ותשא לע השא אשיל ול רתומש ,איושילעה ריע ךרד -

 2 וקלחו .סנוא תטחמ התד הרימהש לוק הילע אציו םיירדקה"
 מצ לעב םירהמ ןואגה םשארכו ,םש הנידמה ימכח לכ וז ה 2

 ל מ"גהו  ,ןירהעמ תנידמ לכו שיינ ק"קד דיבא זא  היהש קדצ =
 ותבושתב תואלפנ הארהו .ז"טה לעב וניבר לש וקרצ ןימיל זא דמע" -

 המ רבדה ףוסו ,(ויל ןמיס ינושרגה תרובע תיוש) הז ןודגב 'םש
 ונדועב .הנהו. ,ה"שעי 'ע ןמיסב קדצ חמצ תושב אצמת הל: התלע
 לש ושמש חרז יכ וינפל 'ה הרקה ץיטסורפ ריעב ואסכ לע בשש

 ו תרות רואב עיפוהו ,ליצז ןילבול לישעה זהיימ  לודגה וניבר ןואגה = ,
 ןילופ תונידמבש ללכה תבוט ךרוצל המש אכ רשא * אניוו ריעב =

 רוכעבו 7 רזוע ןיאב קוצמבו רוצמכ זא םינותנ ויה רשא אמילו
 תע ןושרג מ"גה אצמ זאו  ,אבוט םינמז םש  אניווב המהמתה זרז
 לישעה 'ר  וניברו = ,ויתוקפסו ויתולאש לכ  וינפל .ץירהל  תרשכומ
 ויתובושתמ תחאבו לודג  דובכבו הכהאב םעפ לכב ול בישה ליצז
 אלפלפ יאפיקת אניט, .ל"הזב וירבד שארב בתכ ול נישה רשא

 אפירח

1 2 0 
2 . 



  יפוי תלילכ

 ו ינימ .לכב ,ללוכה ברח ידידי והינ .אוה ,אפילש .אברח .,אפירח
 תונ ננה ,ייצי ןושרנ היומב .ד'באו מיר היפ לארשי רנ ,לולכ
 ה תעב טרפבו יוחא תקלד יכ יב תאצמ המ ,םולש יתירב תא
 "יב ריצפה .רשא רמד ותונתונע בורל ךא ,הלוגב בשוי ינא רשא
 'אלא הזב  ךיראהל יל היה - רוע,  םייס םש .ותבושת ףיסבו
 חשה ריכ ,ןנער היזכ ןנאשו טקש ותלעמ חיני הזבו ,ךיראהל יכרדמ
 ה' יי" בקעי ה"ומ ןואגה .א"אלב לישעה  עישוהי הלוגב בשויו
 הזה. םויה 0 םיבותכב אצמנ הז רבדו) ,כיע  "אניוו
 ב ןואנהמו .ןילבולמ ם"רהמ ונוברמ ת"וש תצק ללוכה
 לישעה ה'ומ -- וניברמ. ת"וש תצק כינ .ואב ופוסבו ןמינב
 : ,/וה הז לכו ,(דראפסקאב רשא םירפסה דקע תיבב תעכ אוהו
 טכ ץיטסורפ ק'קב דיבא בר ןירע ע ןושרג מ"נה היה זאש 1 ית

 0? אקארקמ רענכוב םייח ה"ומ ב ברהל שדה רוא 'ס תמדקהב

 ₪ וידע זא היה ץיטסורפב ןושרג וניבר ןוכשב יכ םנמא סאו
 : ,ץראה .לכב ותלודג  תראפת רקי םסרפתנ רבכ זיכע ,םימיל

 " ןאפוקצב .םהמע אבל וינפ ורחשו וילא ונפ רודה  ילודנמ םיברש דע
 בישה ה אל ליז אוהו - ,הנונעד 'אתוירשב הבחרה ותעה תוחלו ,ןנברד
 יתלודנ םוקמבו .הבחרו הלודג הבושת םהל  בישהו קיר םהינפ
 , תרדובע ת'ושב ש"ממ הארת ןכ ,ותונתונע כ"ג אצומ התא
 קיקב .הילע זרורע הבגוהש :םבי- תרמוש תחא הנונע ןודגב ויס .ןמיסב
 גה קרצ הטצ לעב םירהמ ןואגה לש לודגה  דיב ינפב ניופשלקינ
 תעו ".תוחל .אניוו  ק'רכאה שובייפ ה"ומ ןואגהל םתמ יחלשו ,םכשד
 ןושרנ היומ ןיאכהל .כ"ג םירכדה וחלש כ"חאו - ,הריתהל בישהו הזב
 ואוח .יכנאו ,ושפג. תרמ עדוי בלה הנה, ל"הזב םש 2 בישה ז"עו
 כר לכ יתשמש אלש | ,יכרע ךמ תא עדוי ינאו ימצע יעגנ תא
 וב טרפבו ,יכנא ימ בר  השעמל הכלה רבדל ימצע תא עוקתלו
 לה רבא מיה  שובייפ . ה"ומכ ןיאגה היה לודגב חתפנ הז .רבדש
 הרטה ,רשא ליגה השאהש השעמל הכלהל כתכ רשא וצי אניוו
 ופתונע ותלודנ םוקמב קרו ךא ,ןייבצת יד רכג לכל הציח היהת
 וכותבו .יאשישק םינכר ינש .דוע .ודמע ומיכסיש ןפואב .יאנת היב ירשו
 רטול" הרמע- ליטיל יאדכ ינא ןיא הנהו  ,כ'ע . "םריעבש ברה | ןואגה
 יא הנק ןאכ  ןיא הטכח יכ .ישישקו שישי הארוה לעב ינא

 יכ



 ק יפוי תלילכ

 ינא הארוה יארימש םג ףאו ,אריאו יתלחז כ"ע םימיל יכנא" 0
 ןכו םימלשש רשאב קרו ךא :רומח רכדב ו'קו לק רבדמ" .וליפא

 תווחלמ בומ ענמא לבש תוקישנ תורתענו עיגפמב ילע וריתעה
 יניצר יתלטבו םהירבדל שאונ רמול יתלוכי אל ןכב ,זרשולקה י :
 וורואמה ינשל ףינס תושעהל ישאר תא םהל יתנכרהו ,םנוצו ינטמל =
 הלנ רשא לינה שובייפ ה"ומכ לודגה ןואנה אוה "אה היה םיל 2

 וימ ינודא ה'ה ביבחה ןורחאהו ,אירש אתתא איההד םייחפמ ות
 ש"ג קיקד ד"באו מיר וירכ לרנעמ רירהמכ אלפימה לודנה ןואגה ימ |
 ,אירש אתתא איההד המרה ותעד הלני אוה סנ סא ויצי הנידמהו
 ךרוצה ליז ןואגה ליכע "םתעדל ףינס השעת תוטועפ תעד יתעד א א |

 :הזמ האלהל .סג ראובי דועו וננינעל 60
 הארנה יפכו ,אנעה ק"קב ד"באל וניבר לבקתנ ץיטסורפ ק"קמ הנ

 ןואגה ונתוח תומ רחאל דימ יכ ,טק ןמז קר םש בשי אל
 ןישרג יניבו ארקנ (א'כת טבש 'ב) גרופשלקינב' קרצ חמצ לעב גו
 ש"נ ק"קב מירו דיבא השענו ונתוח םוקמ תא ואלו
 ;םירפוסו םימכח האלמ ש"נ ריעה םג  התיה םהה ם מיבו  /הנידמהש

 חמש ןישרג וניברו איהה תעב םש התיה הראופמו הלודג הבישי םגו 7-
 תוקשהל היה וצפח לכו ועשי לכ יכ  ,םתרבהב 4 גנעתהו ,םתארקל =

 'ה ץפחו ,הרידאהלו הרות לידגהל ,םימל אמצ החצ לכ וינדע\לח
 ---יהארוהה ידומעו רודה יראפ הכרה םידימלת דימעה יב ודיב חילצה

 םירפא ה ומ ןואנה לודגה ןהכה םג וילא הנפ םש ואסכ לע ותבשבו =
 ך"שה לעב ויבר לש ורנח) םירפא רעש ת"וש לעב אנליוומ .אנהְמ

 ,אנידל .םיעגונה . םבירבדב ויתוקפסו ויתולאש לכ  וינפל עיצה ,8
 רעש ת"ושב אמנודל האר ,הבחרה ותעד תוח ול בישהל ונממ שקב
 ,אפיקת ארנט, להזב וירבד .שארב םש  :תכש ח"ל ןמיסב  םירפא |

 אוה ,הפנ גייב הפונמ ,זרפורצ ותרמא ,אפירח .אניכס | לש אבוז

 ריאי ורנ ,יזנבשא ןושרג היומכ ריבאו מ"ר ןואבה ה"ה ,הניב הנק :
 יתאב הנה  .חרפי רמתכ קירצו ,חרופה ףיע ףרשנ ריפ לבהכ ,חרש)

 רשא ד'ע  ,יתנשמו ותרות םולשב שורדלו ,וינפ רחשל ולכיה ריבדל
 קילדהל .ןנירש יא ,ומוי ןב רשב לש הררקב האמה ולשנש יתלאשנ
 בישהש המ כ"ג אצמת בינ ןמיסב םשו ,כ*ע 'וכו ירנ םוקמב האמחב |

 ול



 .ושפנב ובהוא ינממ ,'וכו םישש 'יהיש ילכה לש תונפדה רעשל |

/ : 
9 

 |[ ןוככבו הבהאב ,וינפל עיצהש ויתולאש ראש לע ןושרג .וניבר ול
 !.יבוהא היה אנינח :ברו ארסח ברו אנהכ בר, םש ליוו ,לודנ
 0 והיפמ הרות שקוביו ראפ ןהכי םירפא ה"ומכ לודגה ןואגה

 כת שכבש ה"כ 'ב םץ ש"נ ק"ק הפ הנוח יזנכשא 0 דורטה
 גש שינ ק'קב םג ותבש ימי ול וכרא אל הנה ,כ"ע ו. ,יק"פל
 : .שלשיפ ביל 'ר ואנה עסנש רחאל רימ יכ ,רועו םינש שלשכ
 ₪יק קיקב ;רוגביה אפכ לע תבשל ,םש אניוו ק'קב .ד"בא היהש
 יעב הפ דיבא היהש ל צו ל היומ לודגה וניבר תומ ירחא

 וכ הדעה יגיהנמו ישאר ולבק וא  ,קיפל דיכת תנשב רטפנו
 וב ראפ ןהכלו םייע ףולא תוי הל  :ןישרנ : וניבר ןיאגנה תא םש
 ירטסע תנידמ כ םנ.בר ללשממ לשל אניוו ק"קב מ"רו ד"בא
 גה וסיג מירלו = ר"באל םש 5 ןירהעמ תנידמו ש"נ ק"קבו
 והמ לש ונתח 0 היהש ליז לאקזחי ה"ומ ברהב בקעי ןרהא ה"ומ
 וק ןמיסב קדצ חמצ תיוש 'כ ףוסב הזמ קדאר) קדצ המצ לעב
 המכסהב אב אוהו :(םש רפחמה ןכמ ןורחא םרטנוקב
 | ט"כת רייא ח'רב - אקארקמ רענכוב םייח ה"ומ ג"הרהמ שדח
 מירלו דיבאל ומוקמב לבקתנו ,איילת ןסינ ויכ םש רטפנו

 וו קרצ חמצ לעב ןואגהב ביל הירא הדוהי ה"ומ ןואגה ופינ םש
 נב כג רכזנה אוהו (אגיוומ שלרימ השמ ה"ומ לודגה ברה ןיצקה
 ה?" ,(איע 'ט 4% תישארב 'פ) הרותה לע רזעילא יבר תנשמ

 אה - תב ה"ומב 6 הדוהי קחצי השמ ה"ומ  ג'הרה זא
 זרירא בל 'ם לע גילת תנשב המכסהב ואב םהינשו ,איושילעה
 ! ה"ומ "הרה ופינ ומוקמב םש לבקתנ שטיבערט ק"קבו)  הרותה
 ןע חטצ לעב ןואגה ןתח כ'נ היהש אניוומ לרסיא . לארשי ה"ומב
 אכצליז סופד ארוכה תדובע 'פ לע םש םםיכסה ביסת תנשבו
 [₪/ :יהרה ונבו ,ח"עת תנשב םימי עבשו ןקז שבש רטפנו זיסת
 !כאר כ'חאו ץיטסיור ק"קב רד"כא סינפל היה רשא לדנעמ םחנמ

 ץנערמ קיקב ד"בא כ"ג היהו ויבא םוקמ תא אלמ שינ ק"קב
 ויצק לע "יפ רזעילא קשמר 'פ לע םש םיכסה ח'עת תנשכו ,םש
 < .םדיטשמאב יפפלאה תספדה לע המכסהב אב כ'חאו ,תאטח תרות

 = תנשב



 אק | יפוי תלילכ

 ר"בא היהש ביל ;רדוהי  הירא ה"ומ ג'הרה יבא .אוהו ,פ"ת .תנש -
 ח'עת תנשב המכסהב אב אוה םגו ןירהעמ תנידמב .שטירזעמ ץס %

 ; (ל"נה רזעילא קשמד רפס לע 2
 לכבו ,הזילעה אניוו ריעב המרב ותואישנ גהנ ןושרג ה"ומ | ןואגה

 תנידמכש שרוקה | תולהק לכ גוג, ךיירטסע | תנירמ |
 ינושרגה תדובע 'סב .ראובמכ םה  ךיירטסעד  היפנא םלופ | ןירה
 ו ו ונתחל קדצ המצ לעב ו תבושתב ויל ןמ

 חמצ ת"ושב כ"ג רכזנה אוה פל אניוו ק"קד וש לז . 6
 יול תיבמ שיא דוד ה"ומב לידאמ יכדרמ ה"ומו  ,(ט"'מ ןמיסב 4

 לכו | וליז םהרבא ה"ומב ןימאק יולה ץריה ילתפנ הומו ,אכנוטיא |

 ה"ומ ג"הרהל שדח רוא 'כ לע םהיתומכפהב כ'ג ואב םינואגה ה
 ןושרג ה"ומ ןואגה ?רמכסה ירחא ,ט"כת תנשב אקארקמ רענכוב ב

 יבשותמ םג איהה תעב םש היה םיניירה רי םש דיבאה היה

 ירוטנו רודה .יראפ  םיניוצמ םינואגו םימכח ידימלת קדברה ִר

 תולהקב תובישי ישפותו םינברל שוריגה רחאל ולבקתנ רשא א

 אתשידק אתרובח כ'ג איהה תעב םש היה רוע ,תוראופמו תו 2

 יזרבו תורתסנב כיג וקסע רשא השעמ ישנאו םישורפ - םידיסח

 היומ לודנה לבוקמה ןואגה םיקלאה שיא רברכ לודגכ 2 ,זררו ה
 בקעיר אתועינצד ארפס ס'חמהעב ליז - אזיימריוומ שלרימעט בקעי

 ץינמע-ק ריעמ ןופצ יתכרימ אב רשא לינה שדח רוא 'סל ותמ

 הדועתלו הרותל ושרדמ תיב עכקו ןילופ תנירמב ןילהאוו לילנב
 רודה ילודגמ  םיברו (שוריגה םדוק דוע םש רטפנו) םש אניוו

 םייח םיקלא ירבד ויפמ עומשל םש ושרדמ תיבכ םיפפותסמ ן

 ותמכפהב ראוכמכ ונממ לבק ןושרג ה"ומ ןואגה םגו .הלכקה תמ
 ;רזב .רובדה יתבתרה רבכ רשאכ :קעיר אתי עינצר ארפס יז

 ,(5 הזב ךיראהל .םוקמה הפ ןיאו ל'ז שלרימעט בקעי יר" ןואגה תורל

 דבלמו

 ונ0:מ :שניוו סכולמ .ריעכ [8 סיס לם סילכוקמס ימכס תקסל ןיכ יכ עדו

 סכלס וקיפעסמ סיניוע ויס 56 ןיסיכת י:עכמ .סימכס סעכלפ כ"ב

 ס"ומכ :ןמפיל .טייוי .סיומ- לכוקעס  ג"סלק (5- םסו שלוכמ לתוי  ,ק:2ק 002
 ,גלוכשערפ ק"קכ .מויפל\ | דייב65 .:בקתכ פלוופ | םולינס כסמל לפס: לו יי זע

 סוסו :
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 [--- יפוי : תלילב

 "לוד ץובק רימת םש אניוו ריעב היה הלא לכ דבלמו
 תורלותכ ז"ע יתיארה רשאכ ,םירחא תומוקממ םיניוצמו םילודג
 ;ןיסירת ילעבמ זרברה וידהי ודעונו ולהקנ םש רשא אניוו קיק
 ,לארשי לכל הארוה האצי םהמו ,םהינפל ואיבה השקה רבד
 משו הלהצ רוע אניוו ריעה זרתיה  שוריגה | תריזג .תנש

 לבוקפסמ סשע !סקיו לפס לע ס"גת תכפכ סמכסְסכ 02 סוסו

 ְס - ןונקס ןכ .לחלסי סיוע לכוקמס .גיסכס (2 | ,:"[ גנסלפמ סמכמ

 יכלו .דיבסל ?כקתג םוליגקכ לססל לפ6 ,סכיוומ ל"'גס ליפסק .ס"ומ

 פס ילפ ףינק תנככ ספכססכ כ לוס סגו ,גלוכלכיוו  קנידמל .כ*קסו

 ם :עב ,סקסלקמ לענכוכ .סייח "ומ לכוקמס נ"קככ (ג .לימס ספמ
 ₪ דע סמ שניווכ .ופלדמ | קיכ עכק וספ | עודי לככ  לש6 למס
 ףסוי .ק'ומ .ןוסנכב "כ םוכייפ  ;לועש ס"ןמ לכוקמס בר (ד

 8 םפזוי יכ- םכייפ *כ- ססכ .פלקכ סיסב | ל" ע"מסת לעכ .לודנס

 : קפיליניוו ליעל .ופוכ דע | ןכסכ דנו .עג .סיק | םוריגת .רההל

 / ,קלוקק :ע לסוממ וכד 'סו ?סומס מקל ולפס הפ
 ל .

 0 ופנו ינו: ספלסס קכ סולו | ,סידלפל .וסנכנ = 0260  סיפכק

 נכה | ככ ליז .ע"מסה :לעכ וניככ לס וככ .ןכ  פוסס | ןולססה

 ו, .עלבנס דימ .ססכי '5 | ןמיסכ םיפמ | ךכעב ?סופט טקל וכלסכ
 עפ קה .הנשכ .סוענס ייפעסש, ₪ם .בתכס .,י"כמ .יכ5 יתכט .כעוקס

 כו = ,כ"ע וכו יב לוזמי .ו"עה קנככ .סילש .סיקפו סיעכלל

 .-לודס מכס לע ,יקסעק סו לכד יתיסכ רפפכ .יפרומ יפיכ .סנסו ו
 : וכ 2 לקכ .רפסל כ. וסעס .ומכ = ,סזיכנ) סז ורפס תפ ונד ל לע
 ₪ םנפס קנפ5 ס"חמסעכ | ספמ .ריכ ףסוי 'כ לכוקמס .ככתס סלפתס רדס

 -סזפכו :תונוכ סלק  ףסוי רתכ 'סכ 1650  לודק ימכקו ןגככד סקוליס

 ןטלו ..סלססכ סיס .סז .ףסוי 'כ לכוקמסו ,סזינגל ותופ ונגד קי לינה יט
4 

 ףדכנ .סוס הכנס יפכ יכ ,ןכלכ דנו ענ סיס כיחלו ,סלסימערפ ק"קכ
 .וסריד .עכקו וקדלומ ךכס ק6 גוזעל :סלכוסש דע ,וללס יטנסמ סז

 דג סכלס ידי לע סנכקס תעקמ יכסו< ספ וככ סיסס תעכ 5
 , ה יעדוימ 19 ויס סכולו ןיללכ | ליעכ ספליד ועכק לס5 סגיוו
 זק ו תעב .סיסס לגז דיסס לכימ .סייומ לודגס לכוקמס 0 סג ספ



 בק יפי תלילכ'

 תעורת לוקמו הכלהב הז תא הז  םיחצנמה ןיסירת :ילעב +ת
 רשא הרותה ירידאו רודה יראפ ייע  הרית - ה

 שש תראפת תימע םינואנה ןואנ םנ םש אניווב םינואגה ,
 דיבאה ,ל"צז אריפש ןועמש ןרהא ה"ומ הלונה ינב 08

 גארפ ק'קב ותרות שמש החרז רככ רשא אוהו ,הנידמהו נא
 ח"ב תיושב ראובמכ לי'צז חיבה לעב  לודנה וניבר :יממ 8

 אב רשא הזילעה אניוו ק"קב ותרות רואב עיפוה התעו ]

 ם לע ותמכסה כ'ג ןתנ םשו) העש תוארוהלו העש יפל ה מש
 אבר 5 היל גילפ ןושרג וניברו ,(אקארקמ רענכוב ח"רל שדח

 תנשבו .בורקמ כישכמו ,(מ"נ ןמיסב ינושרנה תרובע ת"ושבע
 היומ ןואנה ברה םג אניווב םש היה שוריגה םדוק םימי םיתנש
 םש 6 אוה םגו ,העבש תלחנ רפס לעב יולה דוד ה"ומב

 כ אנידל םיעגונה םינינעב ל'ז .ןושרג ה"ומ  ןואגה םע "םומ
 םתלודנבו םתולשב ודמע הכו (איע ביל ףד ארתב ארודהמ 'הע

 תרוקפ יפ - ףצקה אצי זאש קיפל לית תנש דע םש יאניו
 ךיירמסע תנירמ- לכמו הריבה ריעמ שרוקה להקה לב שרגל |
 םג תולדתשה לכו ערושקכה לכ וליעוה אלו  ,םפמו םהישנו
 יכ /םיססכ | יוצרב ףא 5 הערה :הרזגה לטבל תוכלמה י
 ריב | ,סלוכ ושרגתנו | ,הריבה אניווב הנתנ תדהו הדר רבד-י

 הקזח 2

 ןופס .יקוסב עכו | ,ק"פל  גיסק נסב סט .רפפנו םיסכ ריב 5 כפוו
 סס וכ ,סזיכנל ללומס יטקל 'סכ תפס ונד סל לע רודס .ימכח לע < =
 לדס לע םוכיפ .ףוסב ינפמ ףשע לקכ יסק לע קל סקרזמ | וז וסב

 סלד ומםה קז .רוכפכו ןלמלפ פלוכל = רוסמס לכד | פוקס .סנמש "לפמ תו
 לינפ תכסספ = ותלפתב ןווכל = סדש .סזיס 3% לע סלעי ןפ ברוח: סיממ |
 סלוכ  סיסניפ ספ :וק)וז = סילפס כפפכ ןכ 85 = ,סיליד- תק. ךוסל שלל
 ,ללכ .וססס פלו .וכזג 6% ססילע .ססילחש קקכע ןיפו פלוד :=ןיפ ' הוו

 וכ יס פוס לכס יכ ומנטמ ןיכי = וכותב .פגנס לוק" סזיס" פלמי
 דע ןמזס ליכנסו | ןילופיפל ויככד ןקנ סוסמ 36ומם טקל "יס לע יטלפכו <

 ןיכיכט 55 ןילמוכמו ןילטב  ויכנד  סלימ | ונמז .לכע = רככב = יכהסו :
 -- :ןיעייק לו

-. 



 יפוי תלילכ

 .ודרפנו וצופנ אניוו ישרוגמ לכו ,םיטמושו םילבא ,הקזח
 0  םוקמ איצמל  עוסנו ךולה וכלהתיו ,שפנו בל ןובאדב והער
 זנכשא | תונידמבש לארשי תולהקב םתרוגמ 'םוקמ וענקו-
 !תחיב לרב ריעב םהל ןק ואצמ םהמ םיברו ,ןראגנואו ןירהעמ
 להק | םםש םג הדסיתנ בויקמ שדה איהה תעב רשא ןיסיירפ
 "תודככנו תרוקיתע ;רוחפשמ הברה המש ורהנ זאו * ,ןורשי
 ומ ג'הרה םםשארבו אנניטיא יולה תיב תחפשמ ומכ אניוו
 ה בוה נבו יאניוו ק'קב ןייד היהש אננוטיא יולה לידאמ
 4 ןשרד ןמפיל ירוא 'ר ןואגה ןתח היהש יולה זיר לפאק
 ןמלז = לישמ ה"ומ ואנה ברה םשארבו שלרימ קראמיינ תחפשמ
 רינ כהה "נבו ,ל"צז שלרימ דוד בקעי = ה"ומ ג"הרה ןב קראמיינ
 2 כ זא האלמתנו דועו דועו .,שלרימ ףלאוו באז ה"ומ
 עזה תעב אניוומ זא .ואצי רשא לארשי ילודגו ,ןעיוו לש
 יבא רותב תודבכנו תולודג תולהקב ראפ ןהכל ולבקתנ םהמ
 לוע אל םגו תונברה לוע םהילע ללבקל ובא אל םתצקו
 הגהכו תספדהב כ"ג .וקסעתה םהמו ,םפכ | עיגימ םינהנ ויהו
 ןלותל יתורעהב םהמ הברה יתמשר רבכו םינשי םגו םישדהח

 | :הזב ךיראהל מיכאו אניוו ק"ק

 ה כ כ ,ותולג ימי ול וכרא אל לי'ז ןושרג ה"ומ ןואגהל הנהו
 וג. ךלוה ותויהב  וחכ ךרדב הנע רשא ותונע לכ תא

 והאיביו ,הנעשמו ןעשמ ילב עוסנו ךולה .,אניוומ ותאצב םילוגה
 "אסכ לע תבשלו בקעיב תוערל החונמה לאו הלחנה לא
 ₪ ,תפיצ תלשממ תחת זא התיה רשא הרטיעמה ץימ ק'קב
 2 ים לעב ליז םימואת הגוי היומ םש ד"באה ןואגה תומ ירחא
 /;םינש :גינ ןב ותויהב ם'כת תנשב םימשל הלעש הנויד
 ואת הנוי 'ר ןואגהש םנמא םאו ,(םש הנויד ןויקיק 'םל ונב
 ויה" םהמ םינשו םיניוצמ ח"ת םלוכ םינב העברא וירחא חינה
 ) קחצי ה"ומ אפורה ללוכה םכחה ןואגה םהו םיקהכומ םינואג
 אניוומ שלרימ השמ ה'ומ .לודגה ברה ןיצקה ןתח) ליקנערפ
 ) םילוגה ראש םע  דחיב זא .הלונב ךלהו .אניוו  ישרוגממ ביג
 מכ .תולהק ראשבו אווקלאז ק"קב .מירלו דיבאל .כ'חא לבקתנו
 ה . ןואכה ןתח) םימואת לכייפ ה"ומ ןואגה ויחא ול ינשו .אטיל

 - .שלשיפ



 .ק ירא" לק קין
 א שלוה 2

 " שי

 גק יפוי" תלולכ '* =

 ירפסב הברה ויתודיא ונרבד .רבכ .רשא :אקארק ק'דבאה שלש
 דיבאל כ'חא לכקתנש (םש הרעהב איע .ב"פ ףד איח יפו תלי
 ואלמ אל ז"כע ,אלפערב ריעל ךלה םשמו  אלסימערפ "ק'קב מרלו

 ויה איהה תעב יכ ןעי ,םש  ץימב ל'ז ןואגח .םהיבא םוקמ תא" דא ,
 'ר ןואגה תמיעל םידימלתכ םיבשחנ - םימיל  םירועצ דוע .םהינש =
 ותופירח .לדוגב ורודב  םסרופמו .הלוגה רואמ זא היהש ליז ןושרנ |

 ק"ק ישנא והולבק ןכ לע | ,הבישיב בשווו ןקז 0 היהו  ,ותואיקב
 היח ל'ז ןואנהו ,מ'רלו ד'באל םש  תויהלו םתדעב ראפ ןהכל
 לע ותבשבו ,םתלהקב דובכ ןוכשל  .םהילא אבו םתשקבל הצהנ
 אוהו ,ץרא יוצק כ םיבר  םידימלת םש סג .וילא ורהנ םש ואז

 לכל ויתובושת םש בישהל הברה םגו ,המרב ותבישי םש ג
 דועו ,השעמלו הכלהל םיעגונה םינינעב 'ה רבד .ותאמ < = םילא
 הנושת כ"ג ךרע ץימ ריעה ירעשב ואוב םרטב ךרדה םאב | וז
 לינפ ךונח יגח  ה"ומ  ןואגה ודידיו וכהואל אנידל תעגונה הב
 ק"קב טירלו ד'באל כ"חא לכקתנו  אניוו ישרוגממ כ'ג היהש 'גא

 ח"וא לע םייח רוקמ 'ס לע המכסהב םש אב א"'מת תרשמו .ולפכנ
 ונושלבו  ,(םיבותכב ראשנו ,ריאי תוח לעב ןואגה ונתוחמ רבחש

 סעונ ירמאו ןח ירבד סע דובכו הבהא תותוא לכ םש ול הא
 ינושרגה תדובע ת"ושב הספדנ איהו ,בלה ןמ םיאצויה םיי

 לכ םע בושו  אוצרב תיוש כ'ג ול היה | ןכו 0 .ש'עיו כ'ק
 ילודג 0
 סולט קלסס גיפס .ףודכ6 כסופ למלא סם ותכומת םלככ וג .ןוסל |

 ןופגס לודגס בלס ידידיו 'ס דידי יכוסס סיס | ,סולמ לפ כוכנו ךעויל
 ינס סייומ ופמ דוככ .סינככס תל6ספת קכפע .ילסלםיכ דיבלו מול "סוס %
 סיכסמ .ןמזס .ןוש ידידי = יכוספ | ,סכרי .סימי = לוחמ = ,קככי 55 וילג לייגס |
 לוכססו ללכמ6 | ,וכרי וסופכ 05 .ןיופכס .סיכפותכ .וכלותל הופילמ = גוכס) יד
 קידפ .םסנ .וטפכס .בסוכ סייכטמס ד"עו = ,'וכו 3 .לכסט םיס \ לכס למ מפל

 55 .סינפ .סימכ ידידי .יכוסס = ,סידח5 .סילכד .קזיס פ'פפ ימע יתה .לכדל|
 תס תופכסלו .קולכל סנגל סדמח 4 הקסס  סתו סקלל\ ספסכל יספ) סנס

 ספ לכ6 ;וניפ .יכמסכ = טסעקססלו סיקל6 :ינפ = תופרכ .סמלס םיכעמ :יכ
 ןוחנ ינלט ססעסי יל סקותדמ 5% סע דיג6 קפסס ,וניני3 .ללוט סכנ יכ
 ענוממ .סוקמ .פינממ .יחייס = ,ןימ .ק"קל .ינפס .סוקמ) .סולסלו .סייחל = וכלד

 וכיכשל

0 
-- 
0 



 יפוי תלילכ

 ה"ומ לודגה וניבר םע םגו ,םש ורפסב ראובמכ ונמז ינואנו ילודנ
 [ןואנה םשארכו גארפ ק"קד 'ש"ומ ד"ב ינואגו ילודנ םע ,ליצז לישעה
 ,םש ד'כאה ל'צז אריפש | ןועמש ןרהא קד"ומ הלוגה רואמ לודגה

 טעו" .קדצ חמצ לעכב םירהמו שיגמ לעב י"רהמ םינואגה ויתובר םעו
 חמצ לעב ןואנהב ביל  הדוהי הירא ה"ומ וסינ םהו  םינואנה וירבח
 - מב .רור :היומ ופיגו ,ש"נ ק'קב כ"חאו שמיבערט .ק"דבאה קרצ

 יתכש ה'ומ ונתוחמ םעו וקרצ חמצ לעב ןתח | אניוומ לרסיא לארשי
 " םירפא רעש תייוש 'פ לעב ןהכה םירפא ה"ומו ליז ך"שה לעב ןהכה

 ינה קדיומו םדרטשמא ק"דבאה ןרעטש ריאמ קד"ומ ונתותמ םע

 [  לעב .ןואגה אוהש המודמכו) לדנעמ םחנמ היומו ,ל"נה ל"גס ךונח
 ןואנה כרה םעו ,ליז אפור ליבעט היומ לודגה .םכחהו ,(םינקז תרטע
 ופרוח ימיב 'יהש עודיה ןואגה אוהש הארנו) ץיורוה יולה היעשי .ה"ומ
 !ןנוום קיקבו טירפפ קיקב כ'חאו ,איולצנוב ק"קו קינפייל קיקב ד"בא
 ןווטשה .לעב וניכר ןב ליטפעש יר ןואנה ןב איהו דובכ ותחונמ םשו
 ןיףימלתמו ,רירט קידבאה אזייטריוו ןרהא .היומ ןואגה ברה םעו (ל'ז הוו (ל' ?
 [ ואנה וגב ויה הצפה שפנב כ"נ ויתובושת םהל בישה רשא םילודגה
 "ןחכה םהרבא ה"ומ ןיאגה ונתחו ,אדווב ק"דבאה יזנכשא השמ ה"ומ
 [// 'ןמ" טחנמ ה"ומ  ג"הרהו .לי'ז םייהנפוא דוד ה"ומ קהבומה ודימלתו
 -  םמשב ורכזנ רשא הלא דבלמ רשא לארשי ילודנ ראש םע דועו
 / וםש ינושרגה תרובע ורפסב הבושתו הבושת לכ .שארב םריע םשבו

 .  ללכ םתומש ושרפתנ אל רשא לאושי ילודגמ הברהל כ'ג בישה

 ".השעש ךרדכו) ,ומע םומכ 'יהש םעמ הזיאמ םהילא ויתובושת שארב
 לצנתה רשאכ .םש ורפסב ויתובושת בורב ריאי תוח לעב ןואגה כ'ג
 סנש הארת רבדל אמגודו ,(אמעטב אתלמ שיעו םש ותמדקהב הזב
 [  רשאל יתשרדנ, םתסב הבושתה םש הספדנ דייל ןמיסב ינושרגה תדובע

 ינולאש

 מט םולפלו .סיכקסכ ומע .וקפ  סלעתסלו ,לנעס .ק"ק | סתסל לכס ןיכ = וכינשל

- . 

| 

/ 

 וע וע קקפע העל עקעהפסמ בק ןמז/סס  לםלכ ?כ5 | ,תוסירפ לם  סקיסנב
 שמו ,םייק ךימסס ,םוסוכפ יפכו | ,יכוסלו יתוספמ סוקמכ יקל כס5 יטע 'יסי

 ןולפסו | ,יסלוע דע וע סוס .ןוכנ סיסי דוככ 5סכ וזכו .,ףיסוי -ךימ ימי לע
 : טטקנס  וכסוס .קליקעכ, :ןיככד = סויסו סכידל ענוככ ככדכ סש | ותכוטתכ כת

 | .כ'ע ייונכט6 .ןומכג דולטס סופג  ,סנוע תכס5 ותכס5 תוקוכעכ

 סנו

 | יא יש 7



 45 יפוי תלילכ

 הבושתה שארב םש ונל שריפ אלו ,כ"ע "קיחרמ יתעד תוחל ינולאש
 םא התעו ,אל וא םילודגה ןמ איה םא עדנ .ןעמל  לאושה היה מ
 רשא רחא םוקמ לא יתא אב םש לאושה ;דיה ימ תעדל התא ץפח

 ןיאגה אוהו ונמז ילודגמ דחא היה םש לאושה ברהש הארת סש

 ןבא ת"וש ס"חמהעב םייהסערליה קידבאה ץעג םיקילא ה"ומ 'עדונה-
 חלש רשא ותלאש לע םש ןושרג וניבר בישהש אוה .וילאו (םהושה
 ןואנה תבושתו ,ו"ל ןמיס שארב = םהושה ןבא 'סב ראובמכ 18 וילא

 ףירח ביל ה"ומ לודגה ןואגה ןהכה יניע הארמל "כ"ג .היה ושר
 הלודגה ותבושתב ראובמכ וירבדב הברה לפלפו ,םדרטשמא ק"דבאה .
 טימת ולסכ ב"ומ ם וימ דיל ןמיסב םש םהושה ןכא ?ר"ושב תפפדנה =

 . ה
 זב אצויכ הברה דוע ןכו ,ק"פל +

 ופוס דעו ושארמ .ינושרגה תדוכע ורפסב תרדוח ןיעב ןייעמה ךנהו
 יארימ כ"ג היה | ותונתונעו ותקדצ ללדוגמ יכ | הזהי דוע ןכ

 אלגרמו 'לקה רבדב ףא ותעד לע ךומסל ויניעב השק היהו הארוה
 רבְדב רמוחו לק ,לקה רבדב הארוה יארימ אוהש  רמאל  הימומפה |

 אתוירשב ג ףאו (ז"צ ןמיסבו ט"נ ןמיסבו ז"ל  ןמיסב םש) רומה =
 ךומסל .הצר אל כ"ג תונונע תונקתל ל'זח ושח רבכ רשא הנומעה |

 ילעב .ילודגמ השלש וא םינש ןנברד אפורצב קר ,דבלב ותעד לע"
 תימוקמב ןייעמה הארי רשאכ ,קושל הריתהל ומע  ומיכסיש .הארוה

 ++ םש םינוש

 ץימ ק'קב תונבדה אפכ לע וגיבר בשי רשא ןמזה ךשמב יכ שו

4 , 

 וניבר םגו ,דוככה תאריבו זררתי הונעב ובר ינפל דימלתכ וינפל ןד
"1 

2 

 ךרכב .םייח ריאי ה"ומ לודגה ןואגה םג זא וילא הנפ ,םש
 חמשו ריאי תוח תיוש דבכנהו רקיה ורפס י"ע  עדונה > אזימריוומ
 היהו ,אנידל  םיעגונה םירבדב \ ויתוקפסו ויתולאש לכ וינפל עיצהל

 ותמכחו ותרות דובכ יפל ןח תונעב כ"ג ,ותבושת דימת ול בישה ליז
 ריאי תוח ת"ושב תואבו תיספדנ ל'ז וניברמ תובושת רשע ומכו

 תורמא תצק םיארוקה יניעל קרפ גיצמ יננה אמגורלו ,םינוש  תומוקמב <
 ריאי תיח לעב ךוע רשא תחא הבושת בתכממ זרורקי דאמ תוווהמ

 הארת אל ולוכו הארת ופוסו ושארמ והצק ספא .קרו ,ל'ז וניבר לא 0

₪ 

 :םש לי'זו

 תלוג



 ,ונתורהמ רוקמו ,ונתשודק שרוש | ,וניפא חור ונשאר תלוג,
 תלונ שאר לארשי הוקמ  םייח םימ רוקמ ה'ה | ,וניתראפת רזנ
 תודיסחכו המכחבו הרותב גלפומהו אלפומה לודנה ןואנה לאירא
 ןו"רנ ןושרג ר'רהומכ רודה תפומ אנברו אנרמ היע היפ י"נ

 ואב םיב יתללפ אל רשא ושדק לכה לא טיבהל ףיפוא הנה
 תיפירחב .,ינרותה תדב תורעוב שא ילחגכ ושדק תורבד ילא

 הוכ .אצמנה ,והשעמכ זרושעל וללה זרולילגב שיאל הוקי אל רשא
 םעמט כומב חכשל ,תואובנ ירבד אלא  וירבד ןיאו ,תואיצמב שיא
 ןאמו ,יננישה רשא םירכד המככ בהוא יעצפ ילע םינמאנו  ,תואיקבו
 ₪ ןרפל .;רכרמכ :וינפ רואמב  יניע וריאיו  ,אלזרפד ארגנ ןל ביהי

 וחירטרל יתצפח רשא תיכמ תשודק תרדה םור יניעב ערי לא ;דתעו

 'פל םיפעתסמה םיניד יטרפ המכב וינפל תולגל הנטק תחא הלאשב
 [ ןח יתרחש ,םימה ואנ יכ וחש ימ | רתונבו ויתעד | תיינע תשלוק
 ₪0 ,יכהי יתכלשה וילעו םתנשמב יניע ריאהל ת"כמ תשודק ינפ

 ןןירה רקיעב רובדה םש כיחרהש ירחאו ,כיע "יל ימ יל אוה ץי
 ןינפלמ תייכמ תוממור דוה ינכילשי לא אנו, ,ל"הזב ופוסב םש םיי
 !תואש םא וא ,תוארל יתכפהה ינעידוהלמ ,ינממ ענמי לא ושדק חורו
 !ףיפוא אל יתלעפ ןוא םאו ,יבל ךומתיו ינרו* תמאה תלונעמ ו"ח
 תשלוחו יתרכה 4 מו ,יינעב יכנא יכ ףאו ,'וכ השעמל הכלהב טרסבו

 [םולוקב ולוק רוה ינעימשי ת"כמ דוה | ,קרכוראב תצק יתאב ילכש
 םירה ירה רוקעי ותמכחב יכ ,םיקרפ ישארו רמאמה רצוקב קר ,םיקרבו
 ךוא ינפ לומ .לא ,םיקסע ררבל הפש לרע סנגל המו .םיקמע ררשיו
 ,םיקרא בשוי לעממ לאל יתלפת תאז ןהו :םיקנעבש קנע םיתעבש
 / יניעו ,םיקהל םש *לארשי ברקב ואסכ לדנגיו וניברו ונרומ ימי ךיראי
 ,םיקוושכו םילשורי תובוחרב םיבשוי תונקזו םינקז דוע וארי ותלעמ

 ןםיקבד. וב לכלו התמרה ותבישי םולש םע .לדגיו הבריו הרפי ומולשו

 ,הנענ ושפנ ודימלת שפנו םימשב הדיפח םג המכה .שפנ ושפנכ
 קה'הללז ןושמש השמ ה"ומכ ןואגה ןכ םייח ריאי דורטה ףדרנו ענכנ
 [ !ניכח תבושתו ,וימ ןמיסב ולש ;ר"ושב ריאי תוח לעב דיכע ,"ךרכב
 .תולאש ויתולאש ר'ע הנה, = ,ל"הזב ח"מ ןמיסב םש האב וילא ןושרג
 שארל .רבד אלמ בישהל :רבדא המו רמוא המ ,הרות לש ופיגב םכח

 רבג



 הק יפוי תלילכ

 לכב חטתשהו ,יחיקפ יניע ויניע ואר רקי לכ אלה ןירבונכ רבנ (רבג
 אלש טעמכ ןהב קיידו  ויתולאש ןינעל תוכיישה תוטישה .יחטש

 לכש רשאב םגמא ,וב רדגתהל אתקע יכו רצ  םוקמ ןולל "חינה
 אצמא רשאב טוקלל יתרמא זיארי ןוצר וניצר תואלמל יצפחו יקשח
 ,(ז םש וניבר ל"כע 'וכו "ילשמ ךפונ טרפ לכב ףיסוהל ,טרפו .תוללוע
 וניאר רשאמ ליז ןושרג | וניבר לש ותונתונעו וחור  תרקי : לדונמו
 רשא זדלאמ רודה ינקזו ינואנל בישה רשא תורקיה ויתובושת ךותמ

 ,אמגודל הנהמ תחא פ"כע הפ איבהל יתרמא ,םהיבתכמב וילא ונפ
 איהו נארפ ק'ק ינואנל ךרע רשא ותבושת שארב בתכ רשאמ

 רשאל יתשרדג, םש ליזו ט"נ ןמיסב ינושרגה תרדובע ורפסב הספדנ

 ,הלעבמ הדומלגו הבולע - ןינעב קוחרמ .יתעד תויחל ינולאש

 אורמוה רומה רבדב רמוחו לק ,לקה רבדב ינא האריה  יארימ :הנהו

 רבדה םייקתהל רשפאש םג המו ,אריאו יתלהז כ'ע ,שיא תשאד

 המה םמצעב םילאושה יכ ,הארוה ילעב ןיסירת ילעב םירחא י"ע

 ריעב .ש"ומ קדצ טפשמב הנושאר םיבשיי רודה יתפומ תפומ "שנא

 ,ידיד ירמגל אלו ידיד ארבסל םיכירצ םניאו ,גארפ קיק לארשיב םָאו

 והיישפנל אתוביט יקוזחאל וצר אלו םתונתונע םתלודנ םוקמב קר

 -וו םתומכ םילודגל ברסל יתלוכי אל ינאו ,הכלה רבדל םמצע עוקתל

 -ררוי
 ווי

 הלובפ 223 = ג"סכסמ | סינוקנכ ןיכ .וככעמ ק":ו סינןספפ רלמ הנהו (ד

 סופכב סיכתכמ  ילי לע כיסי קוק יוד תיכהעו קיל וכרכנכ
 02 = -ן 2: רו ;=- -2-*

 י/דפפ רזהה וןודחו .הרוורד פ"ספ - 2-וורות- וכד סיעו-מפ בו ססל

 נוידפפ ו ק-כ וה סתוןיככ םפ םנ הקייכומד ₪ ןכנפכ עו:עס - ספ

 סוססו סכספ תיככ וידמי וכלכ סשו ,ןכעכ 6 שי6 ולכדנ ססו "לה נא

 כוקמ ומפס לע בילי .תוס לעכב ןוסגסל סם ןסנ 055 וקמכסקכ .לסוכמכ .תועילו

 ךיסי .תוח 'סב .סספדכ .ליסו | ,סיכותככ לספנו ת"וס .ע"; לע כבת כס5 סייח

 ןוסנכמ .קולללתס בתכ ןכ סג | ספדנ סתו (מידפפ סופד) "כ  נ"לכ ףדב סמ

 לע םטתםסלו- תכלל  דפמ הוכמ | טיסס | בקכו ,ותמכסס כוניק לע ןומכנ .ס"ומ

 ו -ו5 י 1

 סנכו ,ר"שעיו ןפע | תוסלקסכ יחספ דיפ ךכד 18 ככ לו | ,ויסוכס תולכק

 ףיסוס רכס יכ | ולב | תונפכתס כקככ ספע סנ .ויככדב ס5מ5 ויקודכמ ומ
6 2 

 ליפ סיס לופס סיא סוהמכ כ"ג .תופכתל תסס סכיק דוע סש  בוקכל .ןנבב

 - -=1 - - 0 ן 1 --

 לשמ ותדלומ | ריפ  תס קמג קעדל וכל סיס לקנ .ילופ זמ יכ | ,ויתוכ6 ומפה
 3 -ר 41 סויק דע וגל רכבתנ ₪5 דוע 1
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 יפוי תלילכ

 ינא תעד םדאל ןנוח רשא 'ה ידסחבו ,ישפנ רומשי םתדוקפו הברי
 ןליא ונל שיש יתודוסי יתכטת םג ,הכלה רבדב לשכא אלש חמו

 הלונה :ינב לכ לש * ןבר :וניברו ונרומ אוה תולה ,וב תולתל לודג
 ברענ רוא ותרות רוא רשא ןועמש ןרהא וניבר לארשי תראפת ןיאגה
 !הבדה אציש ,ברעמ דע חרזממ לבת ינב לכל ריאהו נארפ ק"קב חרוז
 לבו קתדו .ךלמה רחא אבי ימו ,ונבישי ימו דחאב אוהו ,ריתהל .וינפל
 קאו ףיסוהל  ןיא ןהילע יכ םייחה ןמ שרופ ולאכ  וירבדמ שרופה
 - אל תאז ,הארוה ילעב לכ תמכסהב רתיהה הלתש המו ועורנל

 םוקמב םידימלתל רובכ קלחו ותודיסחו ותונתונע ותלודנ םוקמב םא יכ
 םילודגה ןמ ו"ק םי טקה ודמליש היה ונוק תעדמ תאז םג ףאו ,ברה
 ץהאה .ילודנב רכדה ולתי חי ,םדבל ונעשי אל םתניב לעש םרומכ
 י"רהמ ןואגהש יתיאר תרחא .דועו תאז ,פ'ש ןמיסב ש"בירה ש"מכ
 ול.ןיא יתרמא ןכבו ,ל"נה 6 השאה ריתהל כ"ג םיכסה אנזופמ
 ץיעטהו) ,םש ותבושתב וניכר ל"כע 'וכו "תויראל ףינס תויהל תוירחא
 ןח אל .ןירה  רקיעב ז"כע  ,הזה חכשה לכ רחא יכ הארי םש

 םש ותכושת ףוסבו ,הנוגנעד אתוירשב ל'נה ם

 ןפו ,((םש בתכש םימעטה ןמ לינה הנונעה השאה ריתהל ןיאש םייס
 ₪6 לכל הכהאמ הבושת בושהל  שדוקה ךרד וכרד קידצ זחא

 םוקמב תלוז ,הרות לש תדכ הרורב הפשבו ,הרתי הונעב לכה ,לאוש
 ;הרושכ אלש הרוהו ,הרותה רדגטמ אציש הרימו בר הזיאל הארש

 לש השענ ודי לעו ,הרושה לצא וריבח .תרא 2% רתומש
 ,הריסמה ייע תיסנקו ןישנוע ידיל והער תא איבהש דע ,הרבע רבדל
 תמרה איהש ורמאב ,ותמח לכ וילע ריעהו תתר ןושרג וניבר רבד זא
 ,ברל .רוככ ןיקלוח ץא םשה : 'לולח שיש םוקמבו ,השמ תרותב די
 והה הרומהל ול היהש וילע בתכש דע תויפיפ ברחב ותארקל אציו

 האר) דועו דועו העש קדתואב תעדב ינע היהש וא הער הבשחמ
 : הזב ידו (ה'מ ןמיסב ינושרגה תרובע 'סב הזמ

 [רלודגו הרות ול היהו רשועבו ןוהב םג ןושרג וניבר תא ךרינ יהו
 םש ץימב ואסכ לע םימי ל ,הבישו הנקז דע רחא םוקמב

 אתנש 'ס תספדה לע ותמכסה כ"נ ןתנ זאש קיפל גינת תנשב םנ
 כ"נ הכזו ,אקארקמ שטאח שריה יבצ זריומ 'לבוקמה ג'הרהל אלגרד
 רוד םיניוצמו םילודג םינבר ולשלתשנ םהמ רשא ןנבר ןינתחו ןינבל

 רחא
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 וק יפוי תלילכ

 שקבתנ הארגה יפכו ,האלהל ראובי רשאכ ןורחא ןמז- דע רוד רחא
 ץימב רובכ .ותחונמו ,ד"נת תנשל  ביבס הלעמ לש הבישיב וניבר
 כ'חא וספדנ םהמ םידנכנו םיבר םירפס םיבותכב וירחא חינהו ,םש
 אלו ודבאנ .ןמזה ךרואבו םיבותכב וראשנ םהמו םינברה וינב ידי לע

 :םה ולאו ,המואמ םהמ עדונ

 תודככנו תורקי תונושתו תולאש ללוכ ,ינושרגה תדונע ךפש (א
 לכב הקוספ הכלה וז 'ה רבד וילאושל בישה רשא

 ןתנ ה"ומ ברה ונב י"ע טיגת תנשב טידפפב םפדנ ,הרותה תועצקמ
 דוד 'ר ןואגה תמדקהב םגו .םש רפסה רעשב רכזנש ומכ) יזנכשא
 זדיומ ןואגהב שריה יבצ היומ לודגה ברה היגמה תמדקהבו םייהנפוא
 זרדובע 'פה שארב | ,ןייטשטיא תגידמב דיבא ,ל'ז ךונח ינח

 : (םש ינושרגה |
 ריאי רוח .לעב ןואגהל ל"ז ועבר בישה רשא תונושת ךשע ב

 ,םירזופמ תומוקמב ריאי תוח ת"ושב סופדב ואב רשא
 ופפדנש תובושת הזיא םגו ,קיפל ט"נת תנשב מ"רפפב כ"ג ספדנש
 ךאבצלוז  סופד  םירזופמ = תומוקמב םירפא רעש ת"ושב כ"ג .ונממ

 : קיפל חימת
 שורדהו ,הרותה תוישרפ לע םישורד ללוכ ינושרגה תראפת ךפש ג

 ךל תשרפב ךא ,ונמז ינואג ךרדכ אתפירח אלופלפב אוה
 לעב ירבד יפ לעו ל'ז י"ראה יבתכ יפ לע כינ ותשרד הנב םש ךל
 תנשב מירפפב כיג ספדנ ,הרותה יזמרו תונוכה רפסו תוקומע הלגמ

 : לינה ןתנ 'ר ברה ונב ייע מינת |
 יקלח 'ג .לע םיניד ישודיחו  תוהגה ללוכ ינושוגה ישודיח רפס ד

 תדובע 'פב קרספדנ אלש תחא הבושת םג ופוסבו ,ע"שה
 רשא םישורד תצקו הכוסד ס"שה  תייגוסב 'א ןסנס םג ,ינושרגה
 רזעילא היומ ברה ידי לע ע"ת תנשב מ"דפפב םפדנ םיברב שרד
 םהרבא ה"ומ ןואגה תמכסהב ,ל"ז רבחמה וניבר לש ונב ןב יזאל

 : םש ץימ ק"קב םירו ד"בא איהה תרעב היהש ליז אדורב

 אוהו ,ערומבי תכסמ לע תואיקבו תופירחב תוכלה ישודיח רפס ה
 לינה יזאל רזעילא 'ר ברה ודכנ י'ת  םיבותכב ראשנ :

 : (ינושרגה ישודיח 'סל ותמדקהב ראובמכ)
 רוביח



 יפוי תלילכ

 קארה םשו ,זילכ יאשונ לכ לעו ף"רה לע אלפנו לודג רוביח
 הכחרלו הכראל הקוספ הכלה ררבל הלודגה ודי תא וניבר

 רכזנו ,ינושרנה תראפת 'םל ותמדקהב םייהנפוא דיר ןואגה ןושל)
 : ; (ינושרגה תדובע רפסל היגמה ברה תמדקהב כ"ג הזמ

 םירימ העברא לע םירואיבו םישודיח ללוכה דנכנו לודג רוביח וז

 רפסל ;תמדקהב היגמה ברה םגו א"דר ןואגה כיכ
 | : (םבש ינישרגה תדובע

 וניכר שרד רשא םישורדו ,םיקסופבו פ'שב םישודיח .ץןבק יח
 ישודיח רפסל ודכנ תמדקהב) 'ה םע תולהקמב םיברב

 =- %(0 הזה םויה דע סופדה רואל ואצי אל הלא "לכו ,(ינושרנה
 ק"ומ ןואנה ברה איה ןושארה ונב (א ,ןושרנ ינב תמש הלאו

 ת"ושכ אבומ אוהו ,אדורב ק'קד ד'באה יזנכשא השמ
 ליז ןואגה .ויבא ייחכ דוע רטפנ אוהו ,זיי ןמיסב ינושרגה תדובע
 השמ שיאהו ,קיפל אינת הספ לש ןויחא םויב גרופשלקינ ק"קב
 ןכא 'לע קקחנ ןכ רתסנבו הלגנב המכחבו הרותב דאמ לודג היה
 ירשא אוהו יזנכשא ןתנ'ה"ומ ברה (ב ,םש גרופשלקינב ע"בב ותבצמ
 :שאכ ינושרגה תראפת 'סהו ינושרגה תדובע 'סה סופדה רואל איצוה
 הנשל רכזנ אוהו ץיממ יזנכשא לאוי ה"ומ ברה (ג ,ליעל | ונרכז
 היומ ברה (ד ,םש ינושרגה תדובע 'ס שארב היגמה ברה תמדקהב
 איצוהש יזאל רזעילא ה"ומ לודגה ברה היה ונב רשא יזנכשא םוחנ
 םהרכא 'ר ןואנה תמכסהב ע'ת תנשב ינושרגה ישודיח 'סה רואל
 ןושרג .וניברל ול 'יה תב םגו (ה ,ליעל וניכז רשאכ ליז אדורב
 אכומה ,ץיכ םהרבא אוה םרבא ;קר"ומ ןואגה ברה תשא התיה רשא

 :ב"ג 8

 ןוטכממ קלוה יטודיסו ש"ןכ = סיקספו סיכתכ ספכ עדוי יפ סז לכ דבלמו (ס
 ןוופחכ יכ ,סיפנסו לכיוומ ;וכינס קכיס ידי לע ליז וניככ ייסכ דוע

 ושימש תו = ןכוקנ כ"ג קפזכ סלק כ:סכו ,ךייכטסע ץכ6מ ל6כשי ינכ ופי

 וובסע .קדפ םע3 'ס> | תופסיכ | ,כיל סדוסי סיכמ ס"מ ןולגס לכתש תוקנה

 ₪פ ס"ומ לודנכ ככס ויפתח קיככ :ילוס) סכ םניווכ סלוכ ולפסכפ ,ל"ז ןופנס

 וג - ולב | םוכינק קעכו ,(5'ז  ןובכנ | ס"ופ | דיס ןולגק וסינ | קיּככ 15 םלכימ
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 סטנוקכ :קז :> .רוכמכ יפוקיל רקכ יפוקיל קכ ל06כ לו כ6וד יכס לע .סלוכ

 :ס5 קד5 תמ5 יס ףיסכ ןוכקס



 זק יפוי תלילכ

 בקעי תובש תיושב הארו .ו"נ  ןמיסב ינושרגה תדובע תיושב כ'ג
 : ל"הזב הוקטל ןימה םימ תלמה ןודנב םש איבהש  ,ביפ ןמיסב גיח
 ןושרג ה"ומ ןואנה תב העונצה ה"ה ןיירומד יתנב םשב יתעמש כו,
 ךופשל הפ תודיפקמ םישנה בור ןיאש ףא ץימ קיק הפד ד"בא לי'צז
 ייע ךכ תושעל ותבל ריתה מ'מ ,ןתניצ גיסהל הוקמה ךות ןימח
 ל'ז וניבו לש | וידכנו וינינו -- .(ל"כע "ןתניצ גיפהל לזרב תשע
 ןושרג היומ ןואגה םהו .םברקב ומש רשא םיניוצמה  םינואגה ויה
 ישארו הדעה ינבר ויה םהינש רשא ,תויח ןושרג ה"ומ ןואגהו ץילאפ
 -- יעדונכ םיגוש םינטזב ,ןירהעמ תנידמ לכו גרופשלקינ ק"קב אתביתמ
 ופרוח ימיב רשא שימריוו ןרהא היומ ןורחאה ןואנד היה ודכנ דכנו
 אתמר ןיידל לבקתנ כ"חאו ,םש םאזלע תנידמב  זדגידמ | ןייד היה
 ציומלו ד'באל בג לבקתנו הלעתנו ;רלע וימי ףיסבו ,םש ץימ ק קב

 םיארקנה םירקיה וירפס ייע .עדונה אוהו ,הנידמהו םש ץימ ק"ב
 תודגאו תוכלה ישודיח םיללוכ ,(םיקלח 'ז) םיתעבש רוא ירואמ םשב
 תנשבו ,םיקסופ ישודיח םע ,םישה לכ לע תומיקמ הארמו  תוחנה
 םיבלמ ןואגה ונדידיל םייחה תוצרא 'פ לע הטכסהב םש אב ו'צקת
 הלעמ לש הבישיב | לינה ןרהא מ"גה שקבתנ הנשה התואבו | ,ליז
 ןמ ינושרגה תוחפשמ םה הלא -- ק"פל ו"'צקת רייא ויט שב

 | : הזב ידו תעכ יל םיעדונה םילודגה

 לודגה םדאה תודלות ללוכה הז יבתכמ ,ידידי ךל אה ,התעו
 ,יל תאז התיה ךדימו ,שפנ לכ תואת ורכזלו ומשל רשא הזה
 דובעל .יתוליחה ,ילא .רקיה . ךְבָתכמב םימיענה ךירבד ידי .לע כ
 יפמ יל עדונ רשא יפכ ויתידלות בותכל ינושרגה תדובע
 יוילע ךיניע םישו ,אוה ךלש יכ והחק התעו ,םירפס יפמו םירפוס
 ,ךכבלכ ךל יתתנו ,ךיניעב ןח םירבדה ואצמ יכ ינעידות םא היהו
 תודלותמ םג ךל בותכל ידי תינש ףיסוא זאו ,ינא םג יבל חמשי זא
 ,האלהו םויהמ םג ינממ שורדת רשא לככ ,לארשי ילודג ראש
 שוריגה םדוק אניוו ריעה ימכחו ילודג לע םג רבדלמ ענמא אלו
 ךתבושת לעו ,ילע הבוטה 'ה דיכ הזה .םויה דע  שוריגה רחאו
 ,הבהאב ת"שודה .ךריקומו ךדידי ייננהו ,םרקומה לע .הפצא

 ,א"עי אקארק קיפיחה רעציבמעד ןתנ םייח ריעצה
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 יפוי תלילכ

 ,ינש בתכמ

 ,י"נ ןנאמפיוק דוד ה"ומ ןיוצמה רקוחה םכחה ברהמ

 ,טפסעפאדוב הפ ח"ב

 ןואגה ברה ינודאל אלה ,לארשי תוינומדק תמכה תדמח - ימל
 וחורב  תודומצ המכחהו הרותה רשא ,ללוכה םכחה םסרופמה
 בשוי רעציבמעד ןתנ םייח היומ ת"שכ .הישותל םילפכ
 -- !להי ורנו ,הבישב בוגי .דוע ,הב אלוכד אקארקב ןידמ לע

 תנהא ףוצר הכות ותרנא ילא אכב ,הרוא תיכה לכ אלמתנ
 עיפשהל ןנכר יכלמ ןאמ םיכלמה ךרדכ ,הברה ותמכחו ,ינודא
 תוארהל .תאלפה הנהו ,הבחרו החותפ דיב זבזבלו ,השודג הדמב
 יתארקש דע יל תתנ יתלאשש הממ רתויו לודגה ךבוט תא יל
 חת יכ ,ינודא יל ןימאה לבא ,קניל הצור לגעהש הממ רתיי :ךילע
 הרושבה לע יתחמש ,תמכחמהו המכו 0 לע יתחמשש הממ
 ךרפס תא דואל איצוהל ךתעדב יכ ,רקיה ךבתכמב ינתעדוה רשא
 אקארק ימכח לעו ,הילודגו בובל .ריעה ינבר לע  "יפוי תלילב,
 עגר ףא גאדת לאו ,הטהמתת לא השוח הרוע התעו ,הישודקו
 ,ןילרבכו אניווב זיראפב תורבחה וגל המל יכ ,הזל שרדנה ףסכה לע
 יהתא השעת רשאכ ו םירקי םירפס רואל איצוהל אל םא
 הסרג ונממ רשא אבה ךבתכמ תאיקל יתיפצ יתיפצב ןכ לעו
 יהיו ,הרקיהו הרוהטה ךתמזמ תא עצ 0 ליחתת יתמ עומשל ישפנ
 - .הצרי ךידי לעופו ךילע 'ה סעונ

 ךנתכמ ילע לע תחנכ יתרבע םימעפ המכ םא יכ ,זרחא אל
 ישופאל קרו ,םיקקוזמו םינכ ךירבד לכ יתאצמו ינואמצ םיוורמה
 םימעפ המכ הז עבש אל  ינודאו ,רמוא המ-יכ ,אניתאק ארבנ

 עיצא רשא םיטעמה םירבדהו ,ריעצה ינממ םיבוטו םילודגו םירחאמ
 הלנת ןעמל .תולאש םא יכ ,ךירבד לע תובושת םניא ,םויה ךינפל
 .הצוח ךיתוניעמ וציפיו ,ךירוקמ תא יל

 ורועב יזנכשא ןישרג יר רימלת היה אל םייהנפוא דוד יר (א
 לש ותרלומ םוקמ יכ ,ץימ ריעב ותויהב םא יכ ,גרופשלקינ ריעב
 דלונ אל וא הנש ןככ דלי היה דוד 'רו ,זמראוו ריע התיה דוד 'ר
 = -.ןרופשלקי נב הנוח היה ןושרג 'ר רשא תעב דוע
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 חק יפוי תלילכ

 שיא לדנעמ םחנמ 'ר יכ  תיארהל רורב רוקמ יל ןיא (ב
 רשא ויחא יכ-הנמאנ עדא יכ םא ,אניוו ישרוכממ היה ךאברעיוא
 ,ביטה ימש תא הככ םותחי גרופשלקינ ק"קב להקה שאר היה

 יתאצמ אל כ'ג ןושרג וניבר לש וסיג ל א 'ר'ןב דור תיוש

 רשא רובעב יכ ךשפנב המדת םא יא ,אניוומ 8 םוקמ םושב
 ךלה אוה םגש וילע 'דומלל ונל שי  ,אניוומ דימת ומש םותחי

 -- ? אניוו ילונ ראש םע הלונב
 ,ץטליואה וא ץמלוה םשב ךצראב הנטק ריע וא קיק שיה ג

 הלשממהל ובתכ ץימ ריעב ברל :ןושרג 'ר תא .ולבק רשאכ מ
 םתחש יחילזאו םש זומרי המ לעינעידות םגו ,תאזה ריעב דלונש
 -- ?ינכשא םש לע ףסונ ןושרנ 'ר םימעפל

 ןושרג וניבר תודוא םירפסבו תובושתב םירזפנה םירבדה הנהו
 יתנווכתנ םירבד הברהב יכ יתחמשו ,ינא םג ל"ת יתרבצ רבכ ליז
 ,ךתלהק יסקנפ ינפל וחקפנ אל יכ םא ,סאּפ םש רבדב ומכ תמאל

 בימת אקארק ריעב ויחָאו 7 םייח 'ר ייח ימי ירבד תא
 רבקנו רטפנ אוהו ,אניוו ישרוגמ ןיב יתבשח-ותוא םג יכ ,יל-בותכל
 םהושה ןבא ת"וש תמרקה = ינודא רמאת המו -- .אדרויפב
 ץאלפיצוהמ אביקע יר יחא שלירמעת בקעי יר היה םהיפ לע רשא

 הזיא דועב -- ? זנכשא ץראב ןזיוהנט ריאמ 'ר ינב שילנח ביל "רו
 ןושמש 'ר תודלות ירפס תא ינודא ינפל עיצהל דכנכתא ?רועובש
 םשכ והתדבכ אקאוק ריעה םנ יכ יתיארה םשו ,אניוומ םייהמרעוו
 ק"ק סקנפב ומש אצמי אצמה םאו ,ראפו דוככ ול תתל  ,הבו
 .רבדה יל קיתעהל בימת זא יכ ,אקארק

 ,ינברת ךתבוטו ךתונע !ינודא ינעמש | ,אניוו ישרוגמ ד"עו

 ידעב בותכל ךדי תאו ךיניע תא האלתש יתיארו לכוא ךיא לבא
 ,יתשפח הברה .יתיאר הברה יכ ,יטוקליב רבכ םיתפסא רשא םירבד
 םתריד ועכק רשא םישורגה לע ומכ ,הזה רבדב. בר ל"ת יל שיו
 ןכו ,םהימודו ןגנוטיאו ליקנערפ סלרימ זיר תוחפשמ םהו ןילרב ריעב
 יתלאש ןכ לע ,ןירהעמ ץראבו גארפב אדרויפב םתבישי ועבק רשא
 ירפסב אניוו ישורג לע םיאצמנה םירבדה קר יל עיפשתש יתשקבו
 רוא ואר אל רשא םירבד ,תוכצמה לעו תואסקנפב ךריע תונורכז
 -- הברה גהלו רשב תעיגיב םאצמל לכוא אל רשאו ,התע רע

 הנהו



 - של

 יפוי תלילכ

 הז אוה ימ (א | ,םויה ךינפל  ןתוג ינגה תולאש 'ב דוע הנהו
 רפסה רעש לע רכזנ רשא ,אטילד ןיוו קיקד ד"באה ץריה ילתפנ יר
 =- ? (זיטקת ךאבצלוז) שליזיימ השמ ר"ב ריאמ 'רל םלוע תוכילה
 תובא לע עישוהי ןינב לעב קלפ עישוהי יר רמאל לכוי ךיא (ב
 רפס רבחמ אוה ץאלפיצוה קידבא ליטייפ ןתנ 'ר ברהש ,ןתנ יברד
 ירחא ,ליטייפ ןתנ 'ר ידי השעמ ןתנ קח וא םהיצפח לכל םישורד
 הנושארה 'לעו !ההמתא ?קיפל טיסש תנשב אקארקב ספדנ יכ
 ,םיסופדב הזכ יתאצמ רשאכ אניווב אנליוו ול הפלחנ יכ רמוא ינא
 רבחמהל ףלחתנ ץאלפיצוה ק"דכאה ליטייפ ןתנ 'ר יכ תינשה לעו
 ירבד ומת התעו -- .אניוו קיקד דיבא היה רשא ליטייפ ןתנ ריב
 םוי ;רהמש תכרבב ךכרבמהו ,הלענה ךכרעכ ךדבכמו ךריקימ דוד
 .הלס בוט לכו םולשו בוט

 .ןנאמפיוק דוד

 ה שת

 .קיפל ,היה ת.ךורב רייא חירד 'א 'ד םוי אקארכ הפ י"הזעב

 ןיוצמה םכהה ברה קה ישפנ התצר יריהב ירירי רובכ לא (ה
 ןנא ם פיוק רור היומ ת"'שכ לארשי תוינומדקב קימעמו רקוה

 ;היחי :רילע.:יִה ולרנ ₪9 ",

 הנחו ,רבעה הספה גה םדוק דוע ןוכנל ינעיגה ךבתכמ תרקי
 רשא  םירקיהו םימיענה ךירבדב יתחמש גחה תחמש לע ףסונ
 'לכ לע דימ ךל בישהל יתצפחו ,שפנ תבישמלו גנועל יל .ויה
 תודרמ םגו גחה תוררמ ןכא ,ינפל תכרע רשא םידנכנה ךירבד
 יתלוכי אל רשא םינוש םיקסעב הלודגה היעב הפ גחה רחאש
 םלואו ,טפשמכ ךבישהלמ הכ דע ינורצע המה ןה ,םהמ טלמהל
 ןושארה שרוחה ימי לכ ורבע רבכ יכ רבדה רחאתנ יכ יתוארב תעכ
 אל ,שדוח רחמ םגו םויה יכ ,ינשה שדוחה ימי ונתארקל ואבו
 [רודומה ןומה ךותבו ,דוע דעומה רחאל יתיצר אל םגו יתלוכי
 ,יךיב רקיה ךכתכמ םע ישרדמ תינב רדב תבשלו אבל יתאבהנ
 לכ לש הנעמ ךל תתל יננהו ,תורצקו תוכורא ךמע לייטל ידכב
 ףיכ :תורוצנו תישדח טעמ םג וב יתפצר רשא ,תויקיה ךיתולאש
 :ךירבד רדפ לע אבאו ,ילע הבוטה 'ה

 תבתכ



 טק יפוי תלילכ

 יזנכשא ןושרג 'ר דימלת היה אל םייהנפוא דוד יר ינ תב תכ (א
 ריעב היה :ותדלומ םוקמ יכ ,ץיטב םא יכ .ש"נ רועב

 ןושרג 'ר היהש תעב דוע דלונ אל וא הנש ןבכ .היה אוהו .,אזיימריוו
 הז ןיאו הזמ יתערי יכנא םג ! יריקי יבוהא ,דיבע שינ ריעב  ך"בא =

 שה רשא ויתודלותב הברה ויתודוא ונרבד רבכו ,ללכ ילצא שדח
 אזיימריוו ריע יכ .ונבתכ םשו ,ב"ח יפוי תלילכ ירפסב םיבותכב יתא
 םירובג תלדגמ ריע איהו) ,םייהנפוא דוד 'ר לש ותדלומ ריע ?דתיה
 רשה ריבגהו ,שלרימעמ בקעי 'ר  לבוקמה ,םיניוצמה .םינואנה םנ "וכ
 דיבאה אזיימריוו ןרהא קחצי 'ר ברה סנו ,םייהטרעוו ןושמש .'ר
 םהינש ואב רשא אגניב ק"דבא ליזוי ףסוי היומ ןואגהב ,סאזלע תנידמד
 ,ריאי תוח לעב ןואגהל םייח רוקמ 'ם לע בימת  תנשב המכמהב
 רשאכו ,(רהא םוקמב ונלצא ראובמכ םש אזיימריוו ריעב ודלונ םלוּכ
 ושפנ רמב הילע ןנוקמו ןנואמ היה טימת תנשב .םש ריעה הבוחנ
 ןמיסב םהושה - ת"וש יס ףוסב תספדנה הלודגה ותבושת שארב
 ללבקתנ הנשה התואבו יד"כת תנשב איהה ריעב דלונ .א"'דרו .יו"פ
 אניוומ שלשיפ ביל יר  ןואגה תעיסנ ירחא אניווב ד"באל .ןושרג 'ר
 ןושרג 'ר ךלה לית תנשבו .אקארק קיקב תונברה אסכ לע תבשל

 א"דר ןואגהש ומצעמ רברה ןבומו .ץימ ק"קב דיבאל .לבקתנו הלונב =
 קר אניוו ריעב אל םנו ש"נ ריעב הבישיב וינפל שמ היה אל
 זםלואו | ,ותנקזב ןושרג וניבר דימעהש םידי טלתה ןמ אוהו ,ץימ ריעב
 רשאכ סיניוצמו םילודג יל דימעה שינבו אנעהבו ץיטסורפב .םג
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 ,םש (םינוש תומוקמב ינושרגה תדובע ת"וש ורפסב .םתצק. ריכזה
 וידימלת לכמש ללכב קר טיפב וידימלת לכ תונמל יתאב אל ו
 רמאש דע דימת םהמע ראפתה םגו ,ל'ז ןושרג יר דימעה .רשא םיברה
 ךרדכ וינפל םידמוע םּה םיטש יצעכו ,םידדוחמ םידמול םהש, סהילע
 רחבומה א"דר ןואגה היִה .(הייצ ןמיס ינושרגה תרובע תי"וש) "םתלודנ
 לבקתנש לידגה דוד .דע הלודגבו הרותב הלעמל הלע אוהש ,םלוכבש
 דועב :ןירהעמ תנידמו שיינ ריעב | םינש ו"ב ןב ותויהב מ"רלו  דיבאל

 תיושב ראובמכ) קיפל ט"מת לולא שדוחב הז היהו יח ןושרג 'ר ובר |
 יתבושתב ךכ לכ יתקדקד אלש תמאבו ,(ו"סק ןמיס שארב ריאי תוח
 זרייאו ,ץימב דיבא ותויהב גירל רימלת היה א"ררש שוריפב בותכל
 אלש םנמא סא יכ תוארל שי ללכבו -- .ןוכנ לע לכה אובי םיפדב |

 בשי



 . יפוי תלילכ

 שלשכ וא םיתשכ טק ןמז קו םש ש"נב ואסכ לע ןושרנ 'ר בשי
 חמצ לעב 'לדנעמ םחנמ יר וימה רטפנ זאש א"כת ;רנשמ) םינש
 ריעה וילע הרפש תאז לכב ,(ד"כת תנש דע ,םש דיבא היהש קרצ
 ק'קב ואסכ לע בשוי יתויהב כ'חא םג הדמח ץראכ םיקלא ןנכ תאזה

 [תיא .תויהב וילע יתבשהש ןודנב, ותבושתב ומצעב רכז רשאכ ץי
 זר"וש) "גרופשלקינ קיקב לארשיב םאו ריעב םדקמ ןדע ןגב יבשומ

 -- 1 הזב ידו ,"כ ןמיס ינושרגה תדובע
 'לדנעמ םחנמ יר יכ תוארהל רורב רוקמ ךל ןיאש תנתכ דוע כ

 ,אניוו  ישרוכממ היה  םינקז תרטע לב ךאברעיוא שיא
 ןאל ינושרגה תדובע לעב לש ופינ לרסיא 'ר ןב דוד 'ר תא םנו
 יתמישרב ינא םלואו ,ךירבד כ'ע ,אניוומ שרוגש םוקמ םושב תאצמ
 ,ץנוצ ןאמפיל ט'ירהמ לודגה םכחה ברהל ןיליבל יתחלש רשא
 וכ ךאברעיוא 'לדנעמ 'ר תא רבל אל אניוו ישרונמ ןיב םש יתינמ
 ףוד 'ר תאו גרופשלקינ ק"קד ד"באר ףיוהשיפ ףלאוו 'ר ויחא תא םג םא
 לינפ לארשי 'ר תאו ,שטיבערט ריעב ד"בא כ'חא היהש לרסיא ר"ב
 ;ושלש רשא ,אדירב ק'קב ר"בא כ'חא היהש לפאק 'ר | ןיצקה ןב
 'ר לבוקמה ברהל השמ להקיו יס לע  םבהיתומכסהב םלוכ ואב הלא
 דוע ונאצמ ןכו -- ,טינת יוסערב ספדנש ,גארפמ זבחנמ ןב השמ
 ,אניוו ישרוגממ םהש םהילע שרופמ אב רשא םילודנד ןמ םינש םש
 דייבאל .לבקתנש ה"ומב ןאמפיל ט"וי ה"ומ ןואגה ברה זבהו
 םתחו יה השמ להקיו 'ם לע המכסהב כיג אבש גרובשערפ ק"קב
 םיבידנה שאר ריבנה ברה ול ינשו | ,אניוו ישרוגממ אוהש םש ע'א
 וארמדקהב רבחמה ויכע דיעהש ץילרטסוא ףסוי ה"ומב השמ ;רד"ומ
 שוריפכ ואל ןדיד אתלת ינהו --  ,אניוו ישרוגממ כ'ג אוהש םש
 היעמ םהש םתמיתחב ורכזש רובעב אלו ,רמתא אלקכמ קר ,רמתא
 ןיאש ,ראמ ;רערוי ישפנ םג יכ ,יתוא זרנד רשאכ ןכ ו אניוו
 ללכ ורכז אל רשא אניוו ישרוגממ קרברה שי יכ  ,יללכ היאר הזמ
 אניוו ישרונממ ויהש רוריבב ונעדי ז"כעו ,אניוו ריער םםש םתמיתחב
 .ק'קד ר"באר ףיוהשיפ ףלאוו 'ר ומכ ,םירחא יפמ וא םמצע יפמ םא
 יסל ותמכסה ףיסב ותמיתחב ללכ רכז אל אוהו ,ליעל ונרכזש ש"נ
 ?ריה אוה םנש רוריכב ונעדי ונחנאו ,אניוומ אוהש השמי להקיו
 ;ריצ רשא האוצה ףוסב שוריפב ונל ;דלג ןכש | ,אניוו ישרוגממ

 וינבל



 ףומ
 ףוסב ותמיתחבו ,שוריגה םדוק םינש המכ םשמ עמנו אנינו "ק"מ"
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 רהזה ירמאמ לע זרמכח רוקמ 'ס ףוסב הפפדנ :איהו)  ויהחא 'ויגבל
 ו [> / ד

 - -=\[ [ 4 קצולפ ק"קב כ"חאו ,אויקלאז קיקב דיינאל לכקתוש

 הנויד ,ןויקיק לעב ןואגהב לוק ע"פ ריאמ קחצי 'ר ןכו" ,(א"עת ןילרב

 ק"קב וימי יףוסב
 ןיע 'פל ותמדקהב ומצעב ש"מכ אניוו ישרוגממ היה .אוה םנו ,קסעפ
 'ר כו : .אניוומ אוהש ויתומכסה לכב םוקמ םושב רכז אלו> 20%

 עדונו  ,גרובמהו אנוטלא ק"קב דיבאל כ"חא לבקתנש \ שליט
 זרטפדנה ותבושת ףוסב ותמיתחב זיכעו ,אניוו ישרוגממ היה אוהש
 דועו - ;אניוומ אוהש ללכ רכז אל | ה"נ ןמיסב .םהושה ןבא "ושב
 קבתמיתחב ורכז םילודג המכש ךפהל ןכ םג שיו ,םהב אצויכ קדברה

 ישרוגממ ללכ ויה .אל םבהש רוריבב םיעדוי ונאו ,אניוו .ריעמ םחש
 תולהקב ואסכ לע שיא םלגד לע םינוח .םתוא ונאצמש .ינפמ"* איז
 ריב ןשרד ןרהא 'ר ואנה ומכ ,אניוומ שוריגה םרוק בר ןמז  תונוש
 גארפב ןשרד ופרוח ימיב היהש ,ןרהא הטמ לעב םשב עדונה ,םימואת השמ
 ילודגמו ו היה אוהו ,אקארקב וימי ףוסבו אזיימריווב דיכא כ"חאו

 0 וה ב ןכו 8 יבד אנת שרדמ 0 ייפ ארונד  ןיקוקז .'סל ותמכסה

 רכז כ תנשב אקארקמ רענכוב םייח 'רל שדח רוא 'פל ותמכמא
 לעב ןואגה ןתח) רואינש ריב .רודניכא 'ר .ןואנד ןכו * ,אניוומ 'אוהש

 ימיב סשמ  עפנו אניוו ילודינו ידילימ אוה סג היהש = ,(הנויד :ןויקז
 תרנידמב תולהק המכב ד"באל לבקתנו שוריגה םדוק בר ןמז 'זפרוה
 אנולג ק'קב וימי ףוסבו = ןיטנאטסוק ק"קו אטפא ק"ק םשארכו :ץלופ
 ריעמ אוהש םוקמ לכב ע"א םתח אוה גו ,דובכ ותחונמ םשו יתבר
 ועבק םהמ הזיא רשא אניוו ק"ק יניצקו ילודגמ הברה ןכ .ומכו ,אנומ
 ןהכה המלש 'ר ריבגה ברה םבחמו ,אקארק ק"ק הפ םג םננשמ

 הלעתנו הלעו אקארקל אבש ,ליז החמש ה"ומ דיסחה ןב אפר טרופ
 םותח ומש תא יתאצמו ,הנידמהו הפד מ'ופ ישארמ דחא ערויהל
 םתחו ק'פל ד"כת זומת 'ו 'ג םוימ הפד מ"ופ ראש ןיב .להקה סקנפב
 יולה תריבמ והילא השמ 'לארשי .הייומ גיהרה ןכו ,אניוומ אוהש ע'א

 יר ןואנה ימיב) אקארק הפ גיהנמו שאר אוה םג היהש אניוו ק'קמ
 ןיב הפ להקה סקנפב ותמיתח אצמנו ,(הפ דיבא היהש שלשיפ ביל
 םיפולאה לב ןכו ,קיפל .ו"כת רייא דיי 'ד םוימ הדעה ישאר םיפולאה

 םיניידה
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 יפוי תלילכ

 לע אבו = ,קיפל חיכת ויס דיכ 'א םוימ ןיד קספ לע הפד םיניירה
 :הזכ ידו = ,"ןוו ק'קמ יולה תיבמ והילא השמ = ושי םאני  םותחה

 ויעה יבשותמ םלוכ ויהש כיג וגל םיעדונה םילודגה ראשפמ םלואו
 םינוח סתוא ונאצמ אלו םהירחא ונשיפחו ,םהיתוכאו םה אניוו

 העצמ אל יכ םא ,שוריגה רחאל קר שוריגה םדוק תורחא תולהקב
 דומלל לכונ :ז'כע ,אניוו ישרוגממ כיג ויהש םוקמ הזיאב םהב שרופמ
 ףיקמ וא אל םה םג קפס ןיאבש ,הבורק הרעשהה יפ לע טילחהלו
 הלונה םע הלונב םה םג וכלה זאש ,שורינה ןמז דע קר ץוחלו ריעה
 -- איהה תעב סש ד"בא היהש יזנכשא ןושרג וניכר םע התלגה רשא
 רקע ךאברעיוא לדנעמ יר ןואגרש הפ להקה סקנפב שרופמ אצמנ הנהו

 תאו יתיב תא רכמו ,ליז ץ"כ ביל 'ר ןיצקה ןימח תיבמ אקארק הפמ ותריד
 ;אניוו ותדלומ ריעל בשו רזחו ,הפ תסנכה תיבב ול ויהש ?רומוקמה

 םש עבקו ,יח ונדוע אוהו ףיוהשיפ ןמלז םלושמ 'ר ןיצקה ויבא תיבל
 קר ,ןישאמארק קיקב ולגד לע הנוה יתוא ונאצמ אלו ,ושרדמ תיכ
 'ם לע הטכסהב םש אב ןסינ שדוחב גילת תנשבו ,שוריגה רחאל
 שוהיגה םדוקו ,(דילת ףרארשרמלהיוו םופד) הרותה לע  הירא בל
 ןמיסב םהרבא ןגמב אבומה) ןמ ה"ומ ןואגה םש ןישאטארקב ד'באה היה
 !ישרונממ אוהש םוקמ םישב ותמיתחב רכז :.אלש םגהו ,(ב'קס .בילק
 .םנש ףיוהשיפ ףלאוו 'ר ג"הרה : ויחא אוהו וער וילע ריגי ז"ע הנה ,אגיוו

 ןמ אוהש ;דשמ להקיו סל ותטכסה ףוסב ותמיתהב רכז אל אוה
 ותריטפ םדוק השעש האויצה י'ע ונל עדונ זיכעו ,אניוומ םישרוגמה
 יעופיא יה ןב. רוד 'ר ןכ ומכו ,ליעל ש"טכו אניוו ישרוגממ היהש
 ןח ויכאו אוהש ינושרגה תרוכע לעב לש ופיגו קרצ חמצ לעב ןתח
 אפנ לע בשוי רוד 'ו תא ונאצמ אלו אניוו ריעה יבשותמ םהינש
 חיה  שוריגה םדוק יכ שוריגה רחאל קר שטיבעיט ק"קב  תונברה
 וקחצ חמצ לעב ןכ לאמכארק ביל יב וסיג םש  שטיבערטב ר"באה
 ובפיג .גרופשלקינב רטפנ זאש אילת תנש העיגהו שוריגה רחאל קרו
 לכקתנו ,קרצ חמצ לעב ןתח ,לאקזחי 'ר ןב בקעי ןרהא יר םש ד"כאה
 | הלע זא ,קרצ תמצ לעב ןב ל"נה = : םש שינב ר'באל .ומוקמב
 המפסהב אכ אוהו) ,םש שטיבעיט אסכ.לע תבשל לרסיא ר'ב רוד 'ר
 'להקיו 'ט לע ו"נת תנשבו ,העבש .תלחנ ת"וש 'ם לע ביינת תנשב
 אביקע '\ לבוקמה ברהל ארובה תרובע 'ס לע ב"סת תנשבו ,השימ

 2 - רעב
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 דע םש שטיבכערטב ואפכ לע םימי ךיראהו  ,אניוומ ףסוי ריב רעב

 לדנעמ םחנמ ה"ומ ג"הרה נבו ,ומליעל ךלהו רטפנ זאש חיעת .תנש
 ,גרופשלקינ .ק"קב דיבאר כ"חאו ץיטסיור ק"קב דיבא םדוקמ היהש
 שטיבערטב ויכא דוד אפכ לע תכשל הלעו ,ומוקמב םש ד"באל לבקתג
 רזעילא קשמד ןטק רוכח לע המכסהב םש אב זאו ח'עת תנשב םש
 ירפס לע המכסהב כ"ג אב טיעת תנשבו ,תאטח חדית 'ם רוצק לע
 ביל הדוהי הירא .ה'ומ .ג"הרה יבא אוהו ,םדרטשמאב יספדנש יספלאה

 זרנידמב שטידזעמ ק"קב מ'רו ד'בא ח"עת תנשב 'אוה םנ היהש

 ,(לינה רזעילא קשמד 'ס לע הטכסהב םש אב אוה םגו ,בש ןירהעמ
 ,ליז ל"גס לפאק יר בידנהו ר בגה ןב ל"גס לארשי 'ר ןואנה ןכ מפ
 ל"גס לפאק 'ר ריבגהו ,אניוו ק"ק ילודגו יניצקמ ויתובאו אוה היהש

 ןיאגה תא לבקו ,םיברב הרות ץיברהל לודג שרדמ תיב" םש אמ
 יבא) םירפא רעש תר"יש לעב אנליוימ ןהכה + םירפא היומי 8

 ונב סע דוטללו ,םש הכישי שאר תויהל (יכצ םכח ןואגה לש ומא
 דע ןיסירת ילעב ראש םעו ל"נה ל"נס לארשי י= ןיצקה ןואגה ברה .

 ןירוב ק"קב טירלו ד'באל םירפא רעש לעב לבקתנ זאש קיפל "בת תנש
 ,(ק"פ באה םלואו ,(ק'פל חימת תנשמ םירפא רעש יסל רבחמה ןב תמדקהב)

 /-- '=| ןמז דע (םש אניווב וראשנ הארנה יפכ ,יולה תיבמ ל"גה .םיריבנה 1

 אסכ לע תבשל אדורב ק"קל 5 לארשי 'ר עסנ שוריגה רחאו ,שוריגה
 םשמו ,ל"גה השמ להקיו 'ס לע ותמכסה םש ןתנ וינת תנשבו ,םש תונבדה
 הבישיב לבקתנ רבכ ט"נת תנשבו ,גרובצריוו תנידמב ד'באל לבקתנ
 :רורב דיעפל הארנ הז לכו ,םש השמ להקיו 'סב ראובמכ הלעמ לש
 וא ץילאה םשב ?רארקנה ריע ונצואב שי םא תת תלאששו \ ג

 תדוכע לעב ןושרג 'ר .דלנ םש ישא ץמילוה
 ךומס ןעיצילאג תנירמב הנטק תחא ריע שי ,שיו שי :הבושת ,ינושרגה
 ינסט תמסרופמ איהו "שטילאה, םבשב תארקנה באלםינאטס ריעל
 הלפת תיב םגו ךרד הרומ 6% שיש םיארקה תלהק ןכ םג םש שיש
 ילילגב הנטק תחא ריע הנידמב הש שי רועו ,הזה סויה דע דחוימ
 סלואו "ץטישלוה, םשב תארקנה בונשעצל בולסהעי ןיב אלסימערפ
 ןייש תוא םג הב ףסותנ ןמזה ךשמב ךא ,הנושארל ריעה םש ץטילוה
 יושלאה יולאה ריעה ןכו  ,ןילופ תנידמב ץטישליפ ץליפ ריעה ומכ
 ונאצמ רשא "ףילוא, = יונכה םש ןודנבו -- ועדונכ ןירהעמ  תניימב

 טיגהש



 יפוי 'תלילכ

 ,ףילוא יזנכשא ןישרג םשב: כיג  םימעפל ע"א םתח ןושרג ט'גהש
 םש אוהש הארנ .(יה ןמיס ףוסו יג ףוס ינושרגה תדובע .ת'וש)
 ואן כיג ארקנ ןכו  ,ליז ויבא תיב ;רוחפשמ לכל | דוחיב יונכה
 תמדקהב) ,ףילוא דוד 'ר םשב טידפפ ק"קד ןייד דור היומ ןואגה ברה
 | יקאמכארק יונכה ומכ אוהו ,(םש ינושרגה תדובע 'סל  הינמה ברה
 תחמשמל רעללעה יונכו ,קדצ חמצ לעב ןואגה יבא תיב תחפשמל
 כחל ודבש .תומשה ייונכ ראש ןכו ,םיוי 'סות .לעב ןואנה יבא תיב
 לארשי ינכמ . ;רובא יִתָכ תוהפשמ םהב ןייצל םדקמ שארמ םימכה
 לעקנארפ 0 ,שלזיימ ,איזמ ,םֶאפ ,סאב ומכ ,םהירוזפ תוצראב
 תוקיתע תוהפשימל םיעדונה םיונכה ןמ םה הלא לכ רשא ,המודכו
 תחפשיממ ע"א יקיפסה 6 םעטהו ,הזה םויה דע ונתנידמב תודככנו
 וו וא יונרב םנ הכ ורהבו ,דבלב ייזנרש . רוורר י ושר:ה ירא תיכ

 וא יטכנ םנ םהל נכשא, יונכב ינ , -' --3-

 - היע ל:ב ןכו פקארק הפ :םיאצמנ :ויה ,איהה תעבש ינפמ .אוה

 קמ וחרב .רשא םיזנכשא ינבמ תוחפשמ הברה ןילופ  תנידמב
 תצקב סהל היהש קיצמה תמחמ םהיתובא וא םמצעב םה זנכשא
 השא םידוהיה ירריצ םייִזָכא םילשומ י'ע ,םש םתדלומ ןיראב | תזוחמ

 ץנאב .ומל טלפמ ואצמו .,אושנ ואלנ יכ רע םהילע םלוע ודיבכה
 |[ האר)  ,דירחמ ןיאו םיטקשו םםיולש זא םידוהיה ובשי רשא ןילופ

 "םיזננשא, םשב םלוכ ם קנה ויהו ,(ה"צ ןמיסב א"מרה ת"ושב כ"ג הזמ

 ןהנש ךשמ ימי לכב היה הז לכו) ןילופ ץרא ידילי = םהיחא דגנ
 ואש םמ"תו הית תנש דע כי'חא םגו יששה .ףלאמ תיעיברה האמה

 ינשל רשאו ברחל ברחל רשא ןילופ ץרא לכב לודג ןברוח השענ
 ןילופ ץראמ תוהפשמ הברה 4 יכ רבדה ךפהנ זא ינמו ,יבש
 ,(הזה םויה דע םש ובשיתנו זנכשא תוצראב הסחמ םוק אוצמל

 םנש (םש 'ג הרעהב קדצה ריע תלפמב) רחא םוקמב ונאבה רבכו

 'לודגה ברה ויכא יבאו 0% תיזנכשא ליז ך"שה לעב וניבר תחפשמ

 .ךאבשנא ריעל הכומסה ןעזיוהנאד ריעב ד"בא בר היה ץ"יכ השמ ה"ומ

 ריאומ 'ר ןואגה ונבו ,(ך'שמ ךוראה 'פל המדקהב) ןעראייב תגידמב
 ;תונוש תולהקב ד"באלו םירל לבקתנו אטיל תנידמל םשמ אב ץ"כ
 ףיסב) ייזנכשא ןהכ ריאמ, םשב ויתוָבושת לכב עיא םתוח היה אוהו
 יונכה תא בזע ךישה לעב ןהכה יתבש 'ר ונבו ,(םישנא תרוכנ 'ם
 ןואג היהש ריאמ 'ר ויבא םש לע  ךימת עיא םתוח היהו ייזנכשאו

 םסרופמ
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 כ'ג ועבק .זנכשא ץראמ תוחפשמ הברהו --  ,עדונכ ורודכ םסרופמ
 ןמו םיניירה זמ הברה הפ להקה יסקנפב אצמנו ,אקאיק הפ םנפשמ
 םגי) ,"םיזנכשא, םשב םליכ עיא ומתח רשא הלהקה יראפ םיסנרפה
 תוחפשמ ומכ אקארקב רוגל זא יאב אילטיא ץרא 0 תוחפשמ הברה
 ארקנ םהמ רשא ,המודכו ,טורקאלד ,גניליטוא .,וגרופרומ  ,יראהילאק
 יתאצמו ,אקארק הפ םידוהיה תדעל םידחוימ םיאפור כיג תויחל םשמ
 ןעמלו ,(רחא םוקמב הזמ יתרברו הפ להקה יסקנפב .ימושר םתוא
 טבמצעל ופיסוה ,םיזנכשאה ןמ החפשמו החפשמ .לכ ןיב לדכה תת
 ,יזנבשא יונכה .דבלמ םבלמ ודב רשא יפכ םירחא - ייונכ סג
 אל רשא שיו :םהירחחא םערו םה ינשה יונכה םשב םיארקנ ויהו
 החפשמה לכ יבא םש לע םיארקנ ויהו ,רחא יונכ םשב ארקהל וצד
 ;;רפ להקה יסקנפב ראובמכ ירישע רוד דע םג םתכצחמ שאו

 :הזב ידו
 היומ גיהרה ייח ימי תורוקמ ןכ םג ךעידוהל ינממ תשוד ךשאו (ד

 ריע אקארק הפ ותכש ימי ךשמב ויחָאו  רענכוב םייח
 דואל -- םשו ךיירטטסע תנידמל הפמ עסנ רשא דע ,ותדלומ
 ,אניוו ישרוגממ כיחא אוה םג היהו ,ןינהנה תכרב לע שדח רוא ורפס
 חנומה להקה סקנפב יכ  ,זרזב םירמא משוק ידידי ךל דינהל ינגה

 היהש טורקאלד "תתמ יר ג'הרה לש ודי בתכמ אוהו)  ,ינפל תע
 (טיוי 'םפות לעבו המלש יניגמ 'לעב םינואגה ימיב הפ אתמ ארפס
 ונשרדת הפיה שפנ רשא ליעומו שדח רקי רבד הזיא וב יתאצמ אל
 וייח ימי תורוק לכ לע תוקחתהלו ןנובתהלו תוארל ןינע וב "היש
 וסקנפב םשר רפיסה יכ  ,ונריעב בשוי ותויהב רענכוב םייח 'ר לש
 לע יכ  ,זרז וננמזב תלעות שםוש םהב ןיא רשא ךרעה ילק םירבד
 זרוינח .םילעופ תוריכשו ,םיתב תוריכשו תרוריכמ ינינעב םה בוהה
 ,המודכו רכממו חקמ ינינעו תואולה יקסעב תופתוש תורשקתהו ,תורידו

 זרורטש ינינע לכו  ,הבותכ ?רופסותו אסכראד הבותכ ינינעב ןכו <
 יקספו ,תוספורטפא ינינעו תונוכזעה תוקולחו ערמ ביכש תואוצו
 זםירכזנ הלא ומכ םירבדבו ,םיררובמ - לש :וא  ,םיניד יתב לש-םיניד
 רענכוב תיב תחפשמל םנ םיעגונה םירבדה ןמ תצק ןכ םג ישיש יניב
 םירחא םישנא םעו .הז םע הז םינוש םיקסע . קבהל היה רשא
 ,אוהו ריעזמ טעמ קר םהמ יל עדונ שופיחהו ןויעה ירחאו ,םתלוז

 יכ
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 [ אוהו ,רענכיב ףלאוו ןמינב קר"'ומ לודגה ברה קדיה ,החפשמה יבא יכ
 רכלמ יכ | ,ליז חיכה א וניכר ןמזכ קדפ ריעה ידבכנו יריקימ היה
 :רשיעו ןוה ןיפכנ ריתע כ"ג ?דיה ,הלעמהו סוחיה עזגמו .ח"ת .היהש
 והחפמ תיכו ,םידוהיה בוחכב = לודג םינבא תיב | כ'ג ול היהו ,ותיבב
 היה אל רשא) רימזאק .בוחרבו ,וזל וז תוכומס תופיכ יתשב ול היה
 תיככ .הפיכה תקזח ול היה (אוהה ןמזב םש רודל ידוהי םושל תושר

 םינכ העברא כיג ול היה ףלאוו -0 נב 'ר ברהל הנהו ,ץישָאק ןודאה
 ה"ומ .הלענהו  ,יקצריה ה"ומ ג"הרהו םייח ה"ומ ג'הרה םבהו תחא תכו
 ןיצקה תשא התיה לרימ ת-מ הריבנה ותבו ,ריאמ ה"ומ הלענהו בקעי
 וחילצהו ולדגו םהירי "חפמב כינ וחלש םלוכו  ,ויצי םהרכא ה"ומ
 רכזנ (טינשת חינשת זינשת ינמיסב) םבש סקנפבו ,ירפ ושע סגו
 ולטפ 'ך 'ד םויב סהיכא לש ןובזעב ל"נה םיחאה ןיב השענש רשפה
 םיביוחמש ותומ םרוק םהיבא הוצש קרמ האוצה ןמ םגו וקיפל ן"ייז ת
 דעב עוכשב עובש ידמ בוצק ךס רענכוב סייה 'ר ג"הרה ונבל ןתיל
 רכמש | ךיא רוע רטאנ םשו .לינה  תופיכה יתשב ול עיגמה וקלח

 ול היה רשא תוכזה לכ תֶא ליינה בקעי 'ר ויחאל רענכוב םייח 'ר כ"חא
 הטורפ רע הריכמה ימד לכ לבקש ךיא ח"רהמ הדוהו ל"נה תופיכהב
 תא בייחתה כקעי 'רש סהיניב הנתוהו ,ל"ינה בקעי 'ר ויחאמ הנורחא
 'רל פוש רוכמי אוהש יקצריה 'ר גיהרה םהיחא לצא לדתשהל ומצע
 ,ליז  (בהיבאמ ראשנש םבינכא לש תיבהב וקלח תא ל"נה םםייח
 ורכמ ריאמ ירו כקעי 'ר םירקיה םיחאהש ךיא םש שרופמ אב דועו
 ושריש המ הפיכה תקזח תא כ'ג רענכוב םייח 'ר ברה םהיחאל םהינש
 רימזאק בוחרכ ול היה רשא רענכוב ףלאוו יר ברה חונמה םהיבאמ

 דע הריכמה ימד לכ ונממ ולבקש  ודוה םהו ,ץישאק ןודאה תיבב
 ו;םש סקנפב דועו ,ק קיפל ן"ייזת תלסכ 'ְך 'ה םויב השענ הז לכו ,א"פ

 'ר ברה חונמהב ריאמ ר-הלענוש ךיא בותכ אצמנ (ב"נקתת ןמיסב)
 םהרבא 'ר ןיצקה תשא ל מ תרמ הריבגה ו רכמ רענכוב ףלאוו
 [ריכב רימזאק בוחרב ול היה רשא הפיכה תקזחב קלחה תא וי'צי
 : הריכמה ימד לכ ותוחאמ לבקש ריאמ 'ר הדוהו ,יקסוואקשטאב ןודאה

 ניעקו ףלא ןטיסכו  ,ק"פל ןיייזת ןויס גיי יא םבויב השענ א"פ דע
 ןיבו רענכוב בקעי 'ר ןיב השענש רשפה כ"ג שרופמ םש םסקנפב
 םהיניב היהש ;רופתוש תורשקתה תודוא לינה לרימ הויבגה ותוחא

 ובתכו
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 דבלמ הנעמו הנעט םוש הז לע הז םהל ןיאש ,םירוטפ הזל הז ובתכ
 לרימ תרמ לש הפיכה ךותמ בקעי 'ר חקלש זרמחמ םהיניבש קולחה
 עגונש המו .ןאכ דע ,ל"נה ריאמ יר םהיהחא םע תפתושמ התיהשכ
 סקנפב םש כ'ג אצמנ דבלב רענכוב םייח 'ר ג"הרהל תוטרפב דוע
 דימת הנמנ היהו ,ותיבב םידימלת םע | דומלל שדוקב וכרד היחש

 עופנו ךולה הפמ עסנו ודוה הנפ רשא דע ,זדידבכנו ריעה ימכח יב =
 ץרא לא ויבא תיבמו ותדלומ ריעמ ותעיסנ תבסו ,ךיירטסע זרנירמל

 ,אניוו קיקד ןייד ןגנוטיא ל"גס ם"רהמ ג'הרה תמכסהב .אצמת ,תרחא
 יכ םברוקה יבתכמב יתרכז רבכו ,ל'ז רענכוב ח"רל שדח רוא 'פ לע

 תריב עבק כיחאו תונוש תולהקב ץימלו דיבאל לבקתנ ליז חייה
 סע הלונב אוה םנ ךלה זאש שוריגה תע דע ,אניוו ריעב ושרדמ

 טבש זיי 'ד םויב ומלועל ךלהו רטפנו ,ל"ת תנשב אניוומ םילוגה |
 קדיא םש םשרנ אלו (ףלאוו םכחה לש אקיטוילביב) ק"פל  דימת
 ךכתכמב ,דיריה התא דוד ירבד ילע םינמאנו  ,ותחונמ םוקמ אופא

 -- !אדרויפב רכקנו רטפנ יכ ,ילא

 ו - החמש תתנ דאמ המ אנוו ישרומ זְוְדְנְבְו ה
 ץכקל ךוזועב 'ר היה יכ ינתושב םהב רשא םימיענה

 ירעב ומל = ואצמ םתיברמ רשא ,אניוו ילוגמ לארשי ילודג יחדנ
 ךטוקליב םתוא תפסא התאו ,ןירהעמ ץראבו :גארפ ,אדרויפ ,ןילרב
 הרהמב סופדב ךילמ וקוחיו ןתי ימו ,ךילע הבוטה 'ה דיכ דוד וקלי
 רשאו .ינא םג יבל חמשיו /תוינומדק ישרודו המכח יבהוא ב בל תש

 םג ,םתיראש תטילפ ייחא שפחלו רוקחל ,םעפה רוע ינממ .תשקב
 םגיצהלו הפ תוקיתעה תובצמה 9 תי ןמ םגו | ,ונריע יסקנפב
 יתשפח יכ ,םדוקה יבתכמב רוע !יריקי ךל יתבשה רבכ הנה ,ךינפל
 ירפסבו םייחה ירפסב יתשפח ךנעמל התע םגו ,רבכמ הז םהירחא
 יתאצמ אל לבא ,םעפה דוע ,ינפל םיחותפה תואסקנפמ ,םיתמה
 ,אניוו ישרוגממ הז אוה יכ וילע רמאי רשא ,םהמ דחא ףא םהב
 ,האלהו ל"ת תנשמ הפ ונמתנ רשא םירפוסה יכ יתננובתהו יתיארו
 תואסקנפב טרפבו ללכב להקה יקסע לכ בותכל םהילע לטומ היה רשאו
 םיזירזו םירהזנ ויה אלו הב לכ ןוהיתלמב וקד אל  ,ןורכזל  םהלש
 רפופה השעש ומכ 'בטיה ראב שרופמ רבד לכ בותכל םתכאלמב
 ימיב הפ אתמ ארפס היהש וטורקאלד "תתמ 'ר גיהרה ןושארה

 םינואגה 15 ב"ח יפוי תלילכ
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 יפוי תלילכ

 היה לז אוה יכ ,עדונב וט"וי 'סות לעבו המלש יניגמ לעב | םינואנה

 ןומש שיאו שיא לכב בורה לע | ןייצו ,ארבגד אקפסבו אמשב קייד
 ,םינמיס םהב ןתו ונ היהו ,ותחפשמ םש יונכ םגו ,אב ןיאמ וריע םשו
 ,םתכאלמב םירהזנ ויה אל המה ,םירחואמה םירפוסה ושע ןכ אלו
 רוציקבו .אלילק של םהירבד וכתכ בורה לעו ,ךכ לכ וקייר אלו
 םהמ : ליצהל אל ןכלו | ,םינמיס ילבו  ,םינויצ ילב דאמ ץרמנ
 תוקחתהל ןיא ןכ םנ הפ תוקיתעה תובצמה ןמ םגו -- ירבד םוש
 גמל .ןורכז .ןיאו ןמזה ךרואב ודבאנו ופרהנ םהמ בורה יכ ןעי ,ללכ
 םימסריפמ םיגואגו םבינכר הזיא ןמ תוקיתע תובצמ כ"ג ויה םכותבו
 קר כ"ג הפ תוראשנה תובצמהו .הפ ק"חה סקנפב םלוכ ומשרנ רשא
 קקחנ רשא ןושארה חסונה יפכ ןנויבצב תודמוע וראשנ קכהמ טעמ
 ןשדחתנ םהמ בורה לבא ,ודמעוה רשא תעב ו שארמ ןהילע
 :.תויתואה וקהמנ ש ינפמ ,םד קמ היה רשאמ תואחס ונתשנו כיחא

 הארנ היה לבלב ם םשה קרו ,תורקל ונתנ אלו םנשי בורמ תונושארה
 תואחפונ תובצמה לע םתעדמ וקקח םישדחה םיקקוחמה ןכ לעו ,רכינו

 תובצמה תקתעהב ןייעמהו ,המואמ וערי אלו  העומשה יפמ  תורחא

 וקתענ םש רשא ,דיח 'ולש הירבעה אקיתוילביבב ףלאוו םכחה לש
 םמותשיו הארי ,אקארקמ םג תיקיתע תובצמ לע קוקחה ןמ הברה
 םהקמ היה רשאמ ,ונינפל תעכ םיקוקחה תואחסונה בור ונתשנ ךיא
 םלואו ,ומוקמ הפ ןיאש אלא הז ןינעב רבדל יל שי הברהו ,התמדק

 =- :וננינעל שרדנה רבדב המואמ םהמ איצוהל ןיא הכו הכ ןיב

 ןולרמ .ירע זרא ךכתכמב תרכז יכ ,תצק אלפתא ,ירידי ךילע הנהו
 םישרוגמה הלאמ םג תרכז אלו ,ןירהעמ ץראו גארפ ,אדרויפ

 ןהאגתאו אטיל ןילופ תוצראב םג םהל ןק ואצמ רשא אניוומ
 ילתפנ ה"ומ שישיה ןואגה ברה (א םהמ תצק הפ םושרא אמגודלו
 ןאיצוה אוהו אניוו ישרונממ היהש ,יזאלננאל ישמש | ה"ומב שריה
 העקה ושוריפ םע הבר שרדמה תא כ"נת תנשב א'דפפב רואל
 תיב עבק וימי ףוסכו ,הלונ רחא הלוגב ךלהו "החולש הליא ילתפנ,
 רבכו כ ןילופ תנידמב ןנזופ ק'קל ךומס ץנעזרעווש קיקב ושרדמ
 הרעהב א"ע מ"י ףדב איח יפוי תלילכ ירפסל אוכמב ויתודוא ונרבד
 ליקנערפ ריאמ קחצי היומ אפורה ללוכה םכחה ןואגה (ב ,,םש 'ז
 ותמדקהב ראובמכ אניוו ישרוגממ  היהש  ,הנויד ןויקיק לעב ןואגהב

 סל



 דיק יפוי תלילכ

 ךלהו יד"מת תנשב רואל איצוהש םישרופמה לכ סע בקעי .ןיע 'סל

 ק"קב כיחאו ,אווקלאז קיקב ד"באל לבקתנש דע הלוגב וה םג

 קהבומה  ןואכה (ג ,אטיל תנידמב  קסניפ קיקב וימי = ףוסבו  קצולפ

 ללבקתנש דע הלוגב ךלהו אניוו ישרוגממ היהש ,יקומ .השמ  ה"ומ

 םסרופמה ןואגה יבא היה אוהו  ,ןילופ תנידמב ןיודאר ק"קב ד"'באל

 דכנו ינו ,אטילד יקווארמאק ק"קב ד"בא .זריהש ל"ז \ לאפר זד"ומ

 ,אטילד ץינטאק קיקמ ליז השמ ה"ומ ברהב ךורב ה"ומ ןואגה ברה ול

 רבחש םכיחספ תכסמ לע תוייבסמ םינפ רפס וואל איצוה רשא

 ספדנו ,יוואדולכאז ק"דבא אריפש עישוהי היומ ףירחה  ןואגה ובר

 ךורב 'ר ברהמ הרות ישודיח תצק כ"ג ספדנ םשו ,א"לקת א"דפפב

 ראובמכ ,ינושרגה תדובע לעב ןואנהל דכנו ןינ כ"ג היה .אוהו .,ל"ינה

 ףסו* היומ ןואגה (ד ,טםטש תו םינפ 'ס שארב ותמדקהב לכה

 'ס רואל איצוה רשא ,םירפוסו םימכה תחפשממ ליז ןושרג | היומב <

 (ט"סת א"רפפ סופדב) ליז 0 יא ""רהמ ןואגהמ ףסוי שאר ת"וש

 רשא דע חונמ אצמ אלו ,אניוו ישרוגמ ןיב הלוגב ךלה אוה םגו

 םשו ,ןראגנוא תרנידמב ןבוא  תירק איה | ןידוב קיקב = ותבישי עבק

 ברחל רשא ,זכל התיחו ריעה הדכלנ רשא רע לארשיב הרות ץיברה

 אצמי שפחמהו -- ינארפ ק'קב ושרדמ תיב עכק ףוסבלו ,יבשל רשאו
 :הזב יד עיעלו ,הנהכו הגהכ דוע

 תולאשה 'ב תודוא ,םינורחאה דוד ירבד לע ו יתאנ התעו ו

 יקתמכ 'ר הז אוה ימ ('אה ,םתוא רותפל ינפל תתנ רשא

 ה 'לש רעשה לע רכזנ רשא  ,אטילד ה ק'קמ ריבאה | ץריה
 'ִ .7 לכוי ךיא (ב ?שלזיימ השמ ריב ריאמ 'רל  םלוע  תוכילה

 ןתנ 'ר ברהש ,ןתנ יברד תובא לע עישוהי ןינב 'ם לעב קלפ עישוהי
 קח רפס רבחמה אוה ,ץילרטסואבו .ץאלפיצוהב ד"בא ;ריהש \ לישייפ

 .ךירבד כיע ? טיסש תנשב אקארקב םפדנ ;רזה רפסהש ירחא ,ןתג

 ד"ע הנהו ,ןורחא ןורחא לעו ןושאר ןושאר לע הזב ךל .בישהל יננהו

 תאצמ רשא הלאה םירברכ .יכ ךל | דיגהל ינגה הנושארה הלאשה

 ןכ ,שלזיימ השמ ר"ב ריאמ 'רל םלוע תוכילה רפסה רעש לע בותכ

 רב ל 07 המלש םרכו יבצה תראפת יסה רעש לע כיג אצמנ

 סופד) אקארק לילגב שדח ריע ק"קב ד"בא היהש שלזיימ שריה ינצ

 דכנ אוח ויבא רצמש םש ע"א סחימ אוה םגו ,(נ'סקת אווקלאז
 ןואגה



 יפוי תלילכ

 ,בובל קיקבו אלסימערפ קילבאה ביל הדוהי הירא היומ  דיסחה ןואגה
 ןואנה דכנ אוה ומא דצמו ,הפמה לעב .ליז א"מרה וניבר דכנ היהש
 "שר עזגמ אטילר ןיוו ק"קב דיבא היהש ליז ץריה ילתפנ  זד"ומ
 :הז אוה ימ תעדל ךתלאשב תנוכ אל יכ בושחא הנהו | .כיע ,לליז
 ץריה ילתפנ 'ר םשב ל"גה םירפסה ירעשב 0 ךלוהה שיאה
 תעדונ אל ריעב דיבא היה רשא בר הזיא לע יכ ינפמ ,אטילד ןיוומ

 ילענש םוקמב םירבד לעב אלו, ,םירפס רכחמ אל ונניא אוהו ל
 םינושאר ת"וש ירפסב ללכ ומש עדונ אל םנו ,םידמוע הבוש
 זמ היהי ,ולו ונל המ יכ ,היה ימ וילע רוקחל ונילע ןיא | ,םינורחאו
 ריעה לע קר איה ךתלאש רקיע םלואו  .דובכ ותחונמ יהת ,היהיש
 חוו ייע לכב יתאצמ אל :יכ .אלפי יניעב םג הז רבדו ,אטילד ןיוו

 ינכר תפיסאב םגו ."ןיוו, םשב תארקנה תחא ריע ,אטיל תנידמבש
 םנ התיה םינפלמ רשא א תוצרא עבראד דעוב 0 יגיהנמו
 םהל ושעו הלאמ הלא ודרפתנש כ"חא םגו ב אטיל תנידמ

 תולהקה ישאר השמהר דעו, םשב ארקנ 'יהו ,ע"פב :ללכ דעוו ביג
 םושבו ,קצולס ,אנליוו ,קסניפ ,אנדרוה ה םהו "אטיל | תנירמד

 [ הא ,אטילר ןיוו 'ריעה םג םהמע הנמנ 'יהתש יתאצמ אל םוק
 הארנ וניא ,אניווב אנלנו םהל הפלחנ יכ הז 5 התא תרמא רשאו
 הרועה ינבר לכב יכ תערל ךל אלה ןושארב .,םימעמ 'במ ללב יל
 ארקנ היהש רחא כר ונאצמ אל ןויחא ןטז דע ןושאר ןמזמ אנליוו
 אניווב אנליוו םא תינש תאזו .חכשתו קוד ץריה ילתפנ 'ר םשב

 אל ןאכ ןיא  רינעפל םנמא ? ףלחימ ימ .ןיווב אנליוו לבא ,ףלחימ
 המה שלזיימ תחפשמ ינבמ ל'נה  םירבחמ ינשו  ,הרומת אלו ףולח
 הבא ץריה ילתפנ 'ר םנקז היה תמאב יכ ,ואבנ המ וערי אלו ואבנ
 היעב קר ללכ םש ?;ראצמנ אלש ןיוו ריעב אל לכא ,אטיל תנידמב
 = אומיל תפשכו אטילד .קסירב ריעל הכומסה הנטק ריע איהו ,ןיאיוו
 םש היה ןורחא .ןמזכו ,"ןייַאיוו, תארקנ קדבחר ןושלב םירבדמ םהש
 ,ל"'ז רעב בוד ה"ומב לפעי ףסוי היומ ןואגה ברה מירו ד"בא
 תרופ סיחמהעב .אוהו המלש יניגמ לעב עישוהי וניבר  ןואגה דכנ
 לעב ןואגה וילע םיכסהו ,(ז'פת קעבסדנאוו סופד) ל לע ףסוי
 א רשא הינשה הלאשהו -- ,יניעב רורב הז לכו ,לאקזחי תסנכ
 כו ,ךתשקבו ךתלאש המ ךירבד תררב אל יכ ,ללכ יתנבה אל ינממ

 ליבשב



3 1% 

 וטק יפוי תלילכ

 לוכי היה אל ,גיסש תנשב אקארקב םפדנ ןתנ קח רפסהש לינשב
 ידי השעמ ןתנ קח 'סהש ,רמאל עישוהי ןינב לעב קלפ עישוהי 'ר
 ךירבדב ןורסחו גולד הזיא שי ילואו ,? אוה ליטייפ ןתנ 'ר ברה

 ץאלפיצוהד דיבא ליטייפ ןתנ 'ר יכ תרמא רשא םנו ,ילא ךבתכמב
 הנה ,אניוו קיקב דיבא היה רשא ליטייפ ןתנ 'רב ,רבחמהל ףלחתנ
 הטקש החנ אופא המבו ,?הזה ףולחה םע תחווה קמ יתעדי אל
 ומכ ירהו ,? עישוהי ןינב לעב ברה ירבד לע תאלפה רשא האילפה |

 היהש ץאלפיצוהד ד באה ליטייפ ןתנ 'ר לע רמול .ךיניעב השקש
 שקי אלה ,םהיניבש ןמזה תוכירא ינפמ עישוהי ןינב לעב לש ונקז
 7 יר לע רמול רשפא ךיאד ,ףוליחה רחאל ./ ףא התע םנ רתוי

 בר .אלהו :,עישוהי ןינב לעב לש ונקז היהש אניוומ דיבאה ליטייפ
 ק"ק ינבר ןיב תאצמ הנא כ'ג יתעדי אל הז דבלמו ? םהיניכ קחהמה
 ילודג לע ירמאמב רבכו ,ליטייפ ןתנ 'ר ומש היהש דחא בר אנו

 םינמזב אניווב םינוח ויהש רודה ילודג ינש וםש, יתאבה אניוו ריעה
 דיבא ללכ ויה אל לבא  ,ליטייפ ןתנ 'ר םשב  םםיארקנ .ויחו םינוש
 היהש ל'ז שיבייפ ריב | ליטייפ ןתנ 'ר ןואגה היה ןושארה וםש
 התיה לסינ תרמ הריבגה ותב יכ ,ל'ז ע"מסה לעב .וניבר לש ונתוחמ
 ברה לש ומא איהו .ע"מסה לעב וניבר ןב ץיכ אפזוי ףסוי 'ר תשא
 לע לאומש שורד 'ם לעב אניוו ישרוגממ ץיכ שובייפ .לאומש "ד
 'ר ומא יבאמ הרות ישודיח םימעפ הזיא איכמ םש ורפסבו ,הרותה
 ליז ףלאוו באז היומ ג'הרה ונבמ םגו ,ל"נה שובייפ רייב לימייפ [8
 היה אל הז ליטייפ ןתנ 'רו ,(םירישה ריש תלינמ לע שורדב איהוע
 טקל 'סב ודכנ ואיבהש םוקמ לכב ירהש ,םש  אניווב  דיבא ללב
 ד"בא רותב ללכ ותוא ריכזה אל ,םש לאומש שורד 'פבו לאומש

 ליטייפ ןתנ 'ר ןואנה הזש ,יאדול בורק יניעב הארנו ,םש  אניווב

 ןכא עיש לע ריאמ | תיב 'ס ףוסב כ"ג רכזנש אוה אוה ,שובייפ ריב

 איהש םש וירחא םהיתה רנזופ ריאמ 'ר ןואנה וובחמ רשא ,רזעה

 ריאמ ןטקה ירבד, םותחה לע אב םשו) ול ישש רודמ  ודכנו ונינ

 שריה יבצ היומ גיהואמה כרה ז"אאב :ביל הדוהי ה"ומ ו"מאאב רנמפ

 לודגה ברה ז"אאב שטירזעממ קנומ רעב היומ ז"אאב שטירזעמ ק'רבא

 ןואגה זיאאב | ןישאטארק ק"קבו שטירזעמ ק'דבא  קנומ ביל = ח"ומ

 דיבאה ליטייפ היומ ןואגה זיאאב קצאלפ ק"דבאה שריה יכצ ה"ומ

 ק"קד



 יפוי תלילכ

 השמ ןרהא ה"ומ זיאאב שובייפ ה"ומ זיאאב ןיוו קיקבו אזיימריוו קיקד
 אזיימריוו ק"קד דייבא היהש וילע בתכ ל'ז אוהו ,(כ'ע "ל'ז וםימואת
 אניווב ד"בא ללכ היה אלש ,הזב הפי ןויכ אל ה"תכחמבו ,ןיוו קיקבו
 כ"נ "יה ילואו ,םש אניוו ריעה ימכח ילודנמ אירבחמ דח קר םש
 ןתנ היומ ןואגהו ףולאה היה ינשהו -- ,םש הקבישי ישפותמ דחא
 ביי 'ב םויב םש אניווב רטפנש ,ל"גס רעב רבששי 'ר ןב  ליטייפ
 ידיבא .רותב םש אניווב בשי אל ליז אוה םגו ,ק"פל ד'ת ולסכ
 לעב ןתח ןמ םחנמ היומ ערונה ןואגה ד"באה םש היה וימיב יכ
 ומרבד רככו .השמ הטמ לעב ןואגה לש ו ,ןמינב .תאשמ
 ם'כעו ,םש 'מ הרעהב א'ח יפוי תלילכ ירפסל אובמב הברה ויתודוא
 לע ב"ג רמול ללכ רשפא יאש ומצעמ ןבומ רברה .- ייהיש ךיא
 ונקז היהש רית תנשב אניווב רטפנ רשא ינשה הז  ליטייפ ןתנ 'ר
 -- ? ק"פל ח"מקת תנשב דוע יח היהש עישוהי ןינב לעב לש שממ
 וכלב ינא יתרמא ,הזב ךתאילפ תא יתוארב דימ יכ דחכא אל הנהו

 ןינב לעבש רמול ינפ ימד ,איה המ עדוי יניא וז האלפה י
 ונאצמ הז רבד אלה ,םתס ונקז םשב כ'ג ונקז ןקז תא סנ ארק עישוהי
 לע םג ינקז ראית בותכל םמצעב לוסלס וגהנש םירבחמ הברהל כ'ג
 הבדל אטגודו .םהל ירישע רוד דע ישילש רודמ םתובא יבא תיב שאו
 אינהש ריאמ תיב לעב רנזופ ריאמ 'ר ןואגה 'לצא הפ םג הארת
 אצמת ןכו ,'ז"אא, ארקי םשב םלוכלו יעישת רוד דע ויתובא סוחי
 תיוש ורפסבש בושטניפ ק'דבאה ןהכה םהרבא קחצי 'ר ןואגהל כ'ג

 ,םהס ינקו םשב לז ךישה לעב וניברל כיג  ארוק אוה הנוהכ רתכ
 דארבמ ?רוילגרמ ןמלז יר ןיאנה ןכו  ,עודיכ ודכנ דכנ .היהש י'פעא
 לכוקמה - ןואגהלו ,ןילוח 'םמ לע רזעילא קשמד לעב ןואנהל כ'ג .ארוק
 םשב ,ירישע רוד דע יאשישק ינואג ראשלו שלרימעט בקעי 'ר
 ,הז "לכל םיכירצ ונא ןיא ד"נב םלואו ,הברה דוע םהומכו | ,ינקז
 ךכ םירבד לש ןרוריבו ,ללכ הריתס אלו ףולח אל ןאכ ןיא .תמאבד
 ןתנ קח 'פה לע בש ותמרקהב עישוהי ןינב לעב | תגוכ ןיא יכ יםה
 ןתנ 'ר ןכ םג ומש היה ורכחמ רשא טיסש תנשב אקארקב ספרנש
 היהש ליטייפ ןתנ ה"ומ ןואנה ברה ונקז ורומ לע ותנוכ ךא ,ליטייפ
 האמ ומכ רחואמ ןמזב יח ;ריה אוהו ץילרטפואכו ץאלפיצוהב ד'בא
 םפדנש ןתנ קח 'סה רבחש ןושארה | ליטייפ ןתנ 'ר ירחא םינש

 אקארקב



 זטק יפוי  תלילכ

 שורד לע םירפפ השלש כיג רבח ינשה הזו ,טיסש תנשב אקארקב
 םיכותכב וראשנ םה לבא ,ןתנ קח םשב כינ רבחמה םארק רשא
 עישוהי ןינב לעב ירבד ךותמ הארנש ומכ .םלועל  סופדב ואב אלו
 ינואגה םיחאה תורלותב ינשה הז תודוא ונרבד רככו ,םש ותמדקהב

 ףיוהשיפ ףלאוו ןמינב ה"ומו ,םינקז תרטע לעב לדנעמ םחנמ ה"ומ |
 היהש ל"נה ףיוהשיפ ףלאוו 'ר ברה יכ ונבתכ םשו ,ש"נ ק'קד ד'באר
 ח"ת ויה םלוכו םינתח ינשו םינב השלש וירחא חינה אניוו ישרוגממ
 רהו .ףיוהשיפ םייח 'ר לודגה ברה םהו  ,םיבידנו םוניצקו  םילודנ
 ףיוהשיפ ןמלז םבלושמ 'ו לודגה ברהו ,ףיוהשיפ ןועמש 'ר .לודגה
 המכח רוקמ 'פה איעת תנשב ןילרבב שדחמ רואל איצוה רשא אוהו)
 ףוסבו .היחתפ ריב רעב רכששי ה"ומ לבוקמה ברהמ רהוזה יטשפ לע
 תאווצ םגו .רסומ תחכות תצק סיפדהו ולשמ ךפונ ףיסוה (םש רפסה
 ,(ותומ םדוק וירחא ותיבלו וינבל הוצ רשאמ ליז ןואגה ברה ובא
 ליטייפ ןתנ היומ ןואגה ברה היה דחאה ,ויתונב יחקול וינתח ינשו
 ןיצקהו דיגנה ברה היה ינשהו  ,ץילרטסוא ק"קב מ"רו דיבא היהש
 ןתנ 'ר הז הנחו ,(םש המכח רוקמ 'פ ףוסב) קסיפ םהרבא  ה"ומ
 תרטע לעב לש ויחא ןתח היהש ץילרטסוא ק קד דיבאה  ליטייפ
 ,עישוהי ןינב לעב ברה לש ונקז ורומ היה רשא  אוה אוה ,םינקז
 ?ןתנ קח, םשב כ"ג םיארקנה םיופפ קרשלש כ'ג רבח דשא אוהו
 רעשב ןיע םישת רשאכ הנהו  ,ליעל ש"מכו סופדב. ואב אל םהו
 סחיתנש כ'ג אצמת ,(ח"מקת טרופנרהיד םיפד) םש עישוהי ןינב רפסה
 ,םינקז תרטע לעב ןואגה תחפשממ ומא דצמ אוהש םש  רבחמה
 לעב לש ריחא ןתח היהש הז  ליטייפ ןתנ 'ר ונקז .ורומ דצמ ותנומו

 : ב'זו ,םבינקז תרטע
 רשא "אניוומ םייהטרעוו ש"רה תודלות, רקיה ךרפס תרודוא = הנה

 ,סופדב ולוכ רמגיש רחאל ילא וחלשל ינדבכל יל תחטבה
 וב יניע םישא םגו ,ונלבקא הבר החמשב יכ ,חוטבו ןיכנ ךבל "יהי
 ךל .ריגחל .יננהו .םייחב "ה רוזי םא וילע תורעה הזיא ךל בותבל
 תודלוְתב ירפסב קזה לודגה םדאה ןמ יתרבד רבכ ינא םנ יכ ,ידידו
 כ"ג: םםרפתנ ב'עת תנש עצמאב יכ ,יתבתכ םשו ואניוו ילודג
 מ"רלו ד"כאל םי"תטרעוו ןושמש 'ר ןואגה לכקתנש ,םש אניווב
 ברה אוהו דחא ןקז ונל דיעה דעה רשאכ ,לילגהו אקארק ק'קב

 ןואגה



 יִפְוי תלילכ

 םיזנכשא ק'קד ןשרד ץרפ תיבל ףס"  ה"ומב הדוהי ה'ומ ןואנה
 ץילרב סופד) הרותה 'לע ןונבל חרפ ורפסל ותמדקהב ,האיציניוב
 ןואגה לש ותיבב לינר היהו .םש אניווב ןמז ותואב היהש ,(ג"עת
 םיבותכב ונתא אצמנ אל הז רבדו) ,וז העומש עמש םשו  ,ליינה
 יתאצמ אל םירחא םיופסב םופדב םגו ,אקארק הפ להקה יסקנפב
 םייהטרעוו שיר יכ לכל עדונו ןונבל חרפ 'סב יתלוז המואמ הזמ
 התלודנ םוקמב ראשנ קר ,אקארק ריעה ירעשל םלועמ אב אל
 עומק ושרדמ עריב היה םש רשא אניוו הכלממה ריעב רשא ולכיחב
 ב'עת תנש ףוסב זא לבקתנ אקארקבו) ..עדונכ ותחונמ םוקמ כינ םשו
 לעב עישוהי וניבר לש ותב ןב שוביל הדוהי 'ר ןואנה מ"רלו רינאל
 םינש המכ כ"נ היהו ,בולדיש ק'קב ד"בא זא היהש ,המלש יניגמ
 ןילופ תיצרא עביאד םינואנה דעוב תבשל אקארק קיקמ רוונמ
 ונרבד רבכו ,אקארקב דייב אל לבקתנש סרטב :דוע ,בולסרעי ידיריב
 -- :(הזב ךיראהל מ"כאו המלש יניגמ לעב ןואגה תודלותב הברה ויתודוא

 :אל ,תורקיה ךיתולאש לכ לע ךל יתבשהש יוחא !ידיי הנחו
 ןואגה תודלותמ טעמ כ"נ רבדל קר התעמ אופא ונל ראשנ

 ךבתכמב וילע ינתלאש רשא ,אניוומ שלרימעט כקעי 'ר  לבוקמה
 השא םהושה ;כא תיוש רבחמה ןב ירבד הזב םינכ םא ,ילא רקיה
 דחאו םיחא השלש שלרימעט כקעי 'רל ול היהש ,םש ותמרקהב בתכ
 תשקבו ,םירוטה לע שוריפ רכחש שילנח ביל 'ר ןואגה היה םהמ
 הזב ךתשקבו ךתלאש תואלמל יננהו ,הזב יתעד תוח .ךעידוהל ינטמ
 םש תושעל ינפל 'ה הרקה ושאמ ,חמש בלב םגו ,הצפח שפנב
 מב לכ לש ןברו יורורב לודג םדא היה רשא ;רזה ןואנהל רכזו
 הכ דעו ,ונמז ינואנ לכ וילע ודיעה רשאכ ,תיקלאה תמכחב הלונה
 תושעל יתרמא ןכ לע ,ויתורוא רבדל רריעתהש ימל רוע יתאצמ אל
 ויתורלותמ יל עדונה ןמ טעמה הפ בותכלו וומצע ינפב רודמ ודובכל
 ,תעדה הכרתו תמאה ררבתתש דבלבו ,טיעממה דחאו הברמה דחאו

 : עמשו תכסה התאו



 זיק יפוי תלילכ

 עדונה ,יזנכשא בקעי ה"ומ לודגה לבוקמה ןואנה תודלות (1

 אתועינצד ארפס ס"חמהעב ,אניוומ שלרימעט בקעי 'ר םשב <
 : בקעיד

 ויבאל .דלונ ,םיזנכשא עזגמ שלרימעת וא שלרימעמ בקעי "ו ןואגה

 עצמאב זנכשא ץראב אזיימריוו ריעב  רזעילא  יבר = בה

 עבקו | ןילופ תנידמל אב ופרוח ימיכו ,יששה ףלאמ תיעיברה האמה

 ריעל זאמ תערונה (ה"מ קרפ רשיה בק) ןילבול  ריעב  ושרדמ :תיב

 הרות לש הלהא ולהא עקת םשמו ,םירפופו םימכח האלמ הקיתע \

 ץיברהו ,םיבר םימי בשי סשו ,ןילהאוו לילגב רשא ץינמערק | ריעב

 ,אירטסוא תנידמל עסנ וימי 0 ,רתסנכו הלגנב לארשיב הרות

 הרותב םיבר תב רעשב תעדונה אניוו הריבה ריעב ושרדמ תיב עבקו

 םשב ונמז ינואג לכ יפב ארקנ היהו  ,תובידנבו  תורישעב  המכחבו

 רוא 'סל ותמכסה ףוסב םותחה לע אב ומצע אוהו ,יזנכשא בקעי 'ר

 ליז רזעילא היומ א"אלב כקעי, 4 ,אקארקמ  רענכוב .םייח 'רל .שדח
 ריעב הרות ץיברמ  ותויהבו :ותדלומ ריע םש לע | ,'אזיימריוו שיא

 ,שורק םיקלא שיאל לארשי תיצופת לכב ומש םסרפתנ רב כ ץינמערק

 רוא ורואמ תונהיל וחתפל םימיכשמ ויה ללארשי ילודגמ הברהש דע

 יבר .יכ .תורתסנבו תרולננב ,תורוצנו תושדח ויפמ עומשלו ,זרורקי

 ומשו םיקסופבו דומלתב קהבומ ןואג היהש דב למ ,םת שיא בקעי

 בישה רשא ויתובושת ידי לע הכלהב םיניוצמה םירעשב עדוג היה

 ינב לכ לש ןבר היה דוע ,אנידל ;ביעגונה םינינעב רבד  וילאושל

 אתועינצד אגרפס ורפס רעש לע בותככ ,הלבקה .תמכחב םג הלנה

 ספרנו ,ל"ז י"ראה יבתכ יפ לע הלבקה ד"ע הרותה לע רבחש בקעיד
 רזעילא ה"ומ לבוקמה לודגה ברה ודימלתו ונב ידי לע .ותריטפ ירחא

 'לודגה קחצי ה"ומ לבוקמה לודגה ןואגה תמכסהב | ,יזנכשא ןמפיל
 ומיכסה ומע ותאו ,('א ןמיסב םהרבא ןגמב אבומהו ןנזופ ק"דבאה לייצז

 רשא רודה יראפו הדעה יניע םינע העבש וע םש ותמפדה לע

 םתרות דובכמ הריאה ץראה רשא יח יעדויו  תפומ ישנא ויה םלופ

 ןואגה אוה) ,אלמבול ק"רבאה םחנמ רב רזעילא 'ר םהו ,םתמכהו

 לדנעמ סחנמ ה"ומ הלוגה רואמ 'לודנה ןואגה ןב ,תוילגרמ רזעילא 'ר
 תוילגרמ



 יפוי תלילכ

 כימ ןמיס ףוס קרצ חמצ ת"ושכ אבומה אלסימערפ ק"דבאה תרוילגרמ
 'השמ ה"ומ ןואנה ה"ה השמ ןתוח כינ היה ל"נה רזעילא 'ר 4 ןואגהו
 לבוקמה :ןואגהב קסנימ ק"קל ביבס ןוילעה לילגב ר"בא | היהש באז
 ירפסכ הכרה םתודוא ונרבד רבכו ,ל'ז ילוואקמ לדוי הדוהי  ה"ומ

 לאומש ןרהא ירו ,(םש 'ז הרעהב ב"ע ח'ס ףדב | איח יפוי = תלילכ
 רבונדייאק ש"ארהמ ערדונה 0 אוה) מ"דפפ ק"דבאה לארשי ר"ב

 תכרב 'ם לעב אוהו ,אקארק ק"ק הפד | דיבא כ"ג וימי ףוסב 'יהש
 ,(לאומש תראפת 'סו 2 תנומא 'םו לאומש תכרב 'סו הבזה

 תדוכע לעב ערונה ןואכנה אוה) ,אניוו ק"דבאה יזנכשא ןושרג 'רו
 ןרעטש ריאמ 'רו ,(ינושרגה תראפת 'סו ינושרגה ישודיח 'סו ינושרגה

 ןועטש םירהמ עדונה ןואנה אוה) ,אדלופ קידבאה אוויל אדוי ה"ומב
 ה"ומ ןואגה לש ונתח היהו םדרטשמא ק'קב דיבאל כ'חא לבקתנש
 יהפסב הברה םתודוא ונרבד רבכו ,מ"רפפ ק"דבאה סאב לדנעמ םחנמ
 הב ףלאוו .ןמינב ירו ,(םש 'נ הרעהב א"ע ב"נ ףד יח יפי תלילכ
 ערונה ןואנה אוה) קרובדירפ קיקד ר"באה ןייטשפע ליגס בקעי
 םייח רוקמ 'ס לע המכסֶהב כ"ג אב רשא | ,ןייטשפע ףלאוו 'ר םשב
 םש ריאי תוח 'כב הספדנ איהו ,ריאי תוח לעב ןואגהמ חייוא לע
 תנומא .תיוש 'סב תוכושת יתש ונממ וספדנ םג ,ב'ע דילו ףדב
 הנועד אתוירש ןודנב םש 'מ ןמיסב רבינדייאק שירהמל לאומש
 קדכלהְל חילש תויהל רמומ יאשר םא ,טג ןודנב םש דיוי ןמיסבו
 ה"ומ ןואגהב ריאמ ה"ומ ןקזה ןואגה היה ונתחו ,אקארק ימכח תעדכ
 !'פ לע המכסהב אב רשא רבונה ק"דבא היהש ,לז השמ םהרבא
 אכ םשו וקיפל זיפת טבש ח'ר 'ה םויב ,רזעילא יבר  בישה תיוש
 ןתח ,'ל'צו השמ םהרבא ה"ומ גיהרה 8 ריאמ ףסוי םואנ חיהע
 היומ עדונה ןואגהו ,(ל'צז ןייטשפע ל'גס ףלאוו ןמינב ה"ומכ .ג'הרה
 םשל רכזנה ןואגה אוה) ,םררוטשמאבש םיידרפס ק"רבאה בהובא קחצי
 : היכרב מיגה רבחש ,הרותה לע ינש ךריב ערז יס תמדקהב הלהתלו
 הדוהי ה"ומ ןואגה היה ןורחאהו .(אקארק קיקב אניידו ןשרד אריפש
 שממ ידימלת ויה םהמ םינואגה הלא לכו ,האיושילעה ק"דבאה אביל
 ,תורתסנב ונממ ולבק .םהמו ,תולגנב זבנג שלרימעמ ייר  ןואגה לש

 : האלהל הארת רשאכ ,וירבד תא אמצב (םםיתוש ויה םלוכו
 הנהו



 ו

 חיק יפוי תלילכ

 םילבוקמה שאר וב יח רשא ןמזה לע זררדוח ןיעב ןייעמה ךנדְו (ב
 ותוארב דאמ םמותשיו אלפתי .ל'ז שלרימעט בקעי 'ר הזה

 יזרו ירתסבו ,הלבקה ירפסב הריקשהו  ןויעהו דומילה זא טשפ ךיא

 רשא םיניוצמהו םילודגה  וידימלתו ליז י"ראה יבתכ יפ לע הרותה
 םיבר רשא דע ,ץראה לכב םוק אצי רשאו ,י"ראה ירונ םשב וארקנ

 ,תולכנבמ רתוי תורתסנב קסע םהל היה ,הרותה תותלד לע םידקושה ןמ
 ,ןיח 4 תרויהלו 0 דומלל םשפנ התלכ םגו הפסכנ דאמ כ
 םג הז לע ונל דיעה רעה רשאכ ,ולכיהב רקבלו 'ה םעונב תוזחל

 רענכוב םייח 'רל שדח רוא 'סל ותמכסהב ומצעב שלרימעט י"ר
 םש .םיקלאה שיא רבד הכו ,ק"פל ך"תה תבט ו"ט םבוימ אקארקמ
 דעו םנטקמ שממ ,הער ץראה לכ האלמ יכ, ארר רישכא  וימיב כ
 לדוג יתוארב יינעב יתמחנ תאז יהתו ,העידי םהל 'ה דוסב םלודג
 םלוככ םבורו ,המלענה המכחה לא הז ונרוד ישנא תקקותשהו ףסוכ
 ירבד כ"ע .,"המייקלו 'ה דוסב דומעל םיואתמ לודגכ ןטקב ןהבב םעב
 תצק זא ושרד רשא תושרדה ידי לע היה הז לכו .ןח םכח יפ
 םייחו  ,תוחמש עבוש | וגישי יכ ,ןומהה ינפל םיברב ןמזה ינואנמ
 הזבו ,הל וושי אל םיצפח לכ רשא הלבקה תמכח דומלב םייחצנה
 תורתסנב 0 :רהמהלו שרדקתהל הקושתה שא םכבלב ומיהלה
 התלע הלחתבו .הדעו להק ךותב .הדיקשבו ןויעב רתאו רתא לב
 ץראב ,אייקריטה 0 לג 6% םיידרפסה ימכח ילודג ןיב | תחרופכ
 תואבצ ירש ינש םכותב ודמע רשא זא ינמ .,יבצה ץראבו אמרנות
 ,הלבקה ו תמכחל םינזא ושע רשא תפומ ישנא םילבוקמה םינואנה לארשי
 'ר לבוקטה ודימלתו הילדנ ה"ומ לכוקמה ונב וראבדרוק ם"רהמ סהו

 םילודגה | וירימלת ראשו ,המכח | תישאר 'פ לעב ש"אדיו יד הילא

 וראבידרוקמ ם"יהמ השמ לש ושמש ;רעקש אלש דעו ,₪י יוצמהי

 היומ ןואנה ונבו ,אירול ליז ייראה לודגה 0 מה לש ושמש החרז

 ב ליז לאטיוו םייח היומ לבוקמה | קהבומה - ,אירול לארשי

 ומצעב ליז ייראהו ,םהידימלת ירי 5 םהידימלתו םייח ץע ירפ 'ס
 םילודג תכרעמ םילודגה םש) והרותה יזמרבו הלבק ירבדב םיברב שרד
 ;רלודגה ריעב טרפבו אמרנות ירעב ה ןמיס ד"וי תואב
 יפ לע הלבקה תטכח תותלד לע םידקושה זא ובר לפאניטנאטסוק
 םיברב םישרוד ויהו הרוא ירעש םהל חתפ רשא ל'ז "ראה יבתכ

 ירתסב



 יפוי תלילכ

 םנ התרובגבו הפקתב הלכקה האב ;רשודקה ץראמו ,(5 הרות ירתסב
 לאונמע יבר שודקה ןיאגה םש היה םילבוקמה שארו ,אילטיא ץראל
 הושע לעב ונאפמ עימרה םשב עדונה לבוקמה אוהו ,ץער קיקמ

 תורמאמ

 לע יכ5 קלה 'ס" >ע+ ,לפסניפנסטסכוק ק"קד = סינוטגס תומכסקכ זמ האר (8

 בר ןויעכ סמ .סגוקו  ,ק"פל ךייק תנסכ .ססיניכיווכ ספדנמ תוכ6 'סמ
 לכוקמס גיסכס היס ככתפסו ,ייז תוכ[ קפמ סיוע .עדונס לכוקמס ג"סלס י"ע

 .נעב .וניכב דימגס ,סקסלקמ רעליפכופ ןוסמס .סייומ םישיס ףולפס ןכ יכ: ס"ומ

 וכ וכו ,תוכטסנכ .כ"נ וקסכ קולנככ דנלמש דומלג | סלוכ ילכדמו 2[ סימס

 ק'ג: סינכוקמס ככ 352 דמוע סיס ספו ,:"[ י"לפס יכסכ ייפע ןיס יעדוימ

 סיס סוסו | ,טפסניענסטסנוק ק"קד ןמכד יניכי ססלכ5 .ס"ומ לודגס לכוקמס בלס

 סיעטופס 25 כיסלס | סזכו ,קדעו לסק ךוסכ ככ סוסלפכ ןיזלד יזלכ םלודו כפוי
 ןמעל קלג ל'מס יכ: תלסכ 'ס לע וקמכססכו ,סלככס יכסופמ סלוכ סוול

 ₪2| ,קיכקס קעכס דומ:כ סד6כ ןל  רוכיט סלעי ךכד סי כ"ג  תולכסל

 סנעמ יפרשמ דס6כ סיס סדפס ןק, סע ל"ף  סכולכו סק5 ספסכ סללקב
 ןכוטכלמס תועכנ >ע ןפקמ ץדומ>תס .יכס לע נלדמ ,סכלס לם .סכחלכ וכלסססכ
 קפכ ףכט ףולפל פולו סלכי 05 ןגמ ,וילע ונייז ילכו ךלמ | ילכיסכ לוקו
 פולס קויפיפ ככה 5260 תפזכו םפזכו ,ןילו5  תכפס יכתלמס סימסס ןמ דלויס

 ילטמו | ,!ןכו ספילס :סניכס | ,וילכ = תלפפס .קכיפנו יכ5 תלטע סלסס סכחס דיכ

 ךלד 506 יפינפ ,סיכק יכס יכקופ | סילפוס יפמ סמסכ כמקנק סזס חכפס לכ

 וי מוס םנסו | ,ו"לג יכ5 קכטע ככממס סיםס סכסס ספת 56 ,תוכקסנס

 ולטכידלוק ס"כתמ שודקס ככס יכפסכ תבכופמה סמודקס סלכקס זוכקעב

 ילפדל סוקמ ו  דמיי יכ וסמכמ דוככל ית5ע קפז יסתו .סכככל סנולכז  וקעיסו

 טל 050 סויס ןמל .יכ ,םופדכ סמסלפל וכפנ לםי לו ,ודכל לדע .וללס .סלוס
 וקללמ יבמ ויק לכ | ,ל"5[ יזנכמפ י"כסמ לודגס י"כ5ק | סיק:פס םיס ונילל

 שכלל עלו 0: כ:5 ככ וס סכמ תלנכקל  כסוכ תוקילכ טג ותמכה ירססו

 סינכלפ קיעמ ויה .עלוגו ץסופ יינעכ ינספ לו : ,סייס סוסלוס ויתוסכו6 תוכיקנו

 ופנ םיוסלס הנקסס 56 וכ( סק יכ = ,סל''ק וז ספכסכ וקסעפ ססס סיפודקס

 0 לשוי לע סהילפס ןי6 יכ 1"5 "כסס יק5<ס כלס | ריעס | רככ\ | ,סכוד
 ,ס"'סנלז >למיוו ם"כסמ טלפכו ןכפס יקולמ סיכידפס וידיפלס ילכדכ עודיכ .סנכסס
 ולח קלגנ יכ ,סימפס ןמ ומכסוסו | דפמ ונמסכ 1 י"כפפס כלס ילכדס ןויכו

 וסיל6



 טיק יפוי תלילכ

 לע המכח רוקמ '5 לע טיסש תנשב המכסהב אב אוהו 'תוומאמ
 סופדה רואל אצצי ג'פש תנשבו ,הנושארה הספדהב רוהוזה יטמשפ
 לש םסדופה רפס רוציק אוהו םינומו סיסע 'סה הבוטנמ ריעב
 יקולאג לאומש 'ר וידימלת ינש ידי לע רבחתנו ,ו"ראווידראק ם"רהמ
 כ"ג וילע ףיסוהו רפסה תא ןקית ונאפמ ע"מרהו ,ויטאד יכדרמ 'רו
 ע'מרה רכחש ןומרה חלפ 'ם םג רואל אצי בושו ,ולשמ ךפונ
 םייהמ לש סדופה רפסמ קלח רוציק אוהו ,ומצעב ל'ז ונאפמ
 תמכח ךומל ןינעב רובדה ביחרה םש ותמדקהנו ,ליז וראווידרוק
 לש הלבקה דוטיל ךרד ןיב שיש קרמ לדבהה ראבל םגו ,הלבקה
 אירול י"ראה לש  שדוקה ךרד ןיכו ,וידימלתו  וראווידווקמ  ם"רהמ
 םילבקתמה ,םירקיה וירבדב ונואמצ הורי םש ןייעמהו  ,וידימלתו ליז
 לע 0

 ספל ח"תל ול סמ ,ליז סילידסס | וידימלס יכתכמכ יקבל | עודיכ = ליז = וסילס

 סולגיו .ןוילעס ל"עשססמ ש5 50 ןפ סיכודגס סילס ןיכ וק60 | םינקסל זס
 וייכסס כס יכפסכ קוסעי סיכמסל סלולסו וטפנ למוכ ןכ לע ויס .ומפעג קמ

 ליז יקסס ?סטיוו סייס ל"לסמ  טלפכו ,סיכידלס | וידיכלק יכסכ  םמשיו ל

 וקמיתסכ .לזעילס קבמד = לעבל | יפיפל לככו ,סיכלכ ךל סגסס קסכומס = ודימלס

 קקכלסו סופדכ .כתסנס ךלד .לכסמה ססלפי סל יכ 55 .סילכד מול = ספעעל
 סילמסנס .סופדכ .סכוסס .קודוס ססלפל תוסכס ונתנ לככד ,קימעממ סל\  סיפומ
 סנופלפכ .סולגגס לכס = ,לימז לודנס י"כסס יפמ ססיתוטלפכ | סייתמל סיפלפכ

 :פכשיב :סניפיו  ככעיכ סקלסי | ןיד ןמ | לכו | ,םכדו ןמכ וככסל .בכעי  ויטכסמו

 יקלת סנס ,תכפפתלו דוככל | וקסויו ססילכד לפסכ ונתנ לש .סילע  ימכמ .דספכ

 ססלכס ינס .ליעפ ,יבל יל למפו יתעדכ יקיזסמ סע ,יקיככס | ןוזמ יכנסו " ןילמ"

 כס לם ונינעמ סיכככ ססלופמו עדונ .לככ סנסו) ,סמ  ןסלדק ליכע ""ינופיס
 ודכלגו ועפ לטסכ  ,יילם ץ"ם .כעותס 'תסלכ כייסל דכלנו סעמ יכ .סזס ל3וקמס

 ס'כסמ לודגס ןוסגס סג סנלכפו סש שפלגוק ןכסכ סי)ודג סכלס קייג 5 .וספלכ

 דסמ .ופלסקנו כיס6 וכוס סלוכ 336  ,עודיכ ליז סלודגס םסנכ לעכ  יתעפנכ

 ו .ללכתנ 52 דוע יכ סנמ6 לו ,סדקמכ סתקדנל\ סקלוקל .ספוקמל  ןכטו

 כקכס ןמז .וקוסכ .פ"כע "סיס ךיס .ספולו ,ופוקמ) כ₪ ססלכ ,סג ס5 סכ דע
 סיקס ץיפד ספעמ .סדוק .סינפ סיס סעעע סיס סז יכ ,סיס רעכ וז ספכסס |

 :(ס'פ .ןמיסכ סעכמ .סלחנ :םייופב רפוכמכ קייפל .ויכס םנסכ כיחס



 יפוי תלילכ

 תאש רתיב ;רטשפתנו האב אילטיא ץראמו -- \(3 ןיבמ בל לע
 ץרא ינואנ י'ע הנירמו הנידמ לכב אטילו  אינלופו זנכשא  תוצראב

 אזיימריוו הקיתעה ריעבו ,םהיתובשומ תומוקמ לכב לארשי יפלא ישא

 ₪ולוסט .קוכמס ת5ק סיפלוקס יניעל כ"ג ספ גיגהל יתלעס כופ | תויהמו (3

 בסכ רססמ :,םוכמסמ סכמע 5עב 5" ע"מרס וניכרמ 7 דס
 םילת | בפממ םידכפס לפסע | לויק סוסע ןועכס םלפ יס ותמדקסכ סזכ

 ססלפל יספ 7 פרופס סילזע סקנמ כע6, סם >ייזו ,ק"[  וכסווידכסקמ גת - -ר 1 % -
 ינס יס 0 ליה- סכ יר סיררכ 20 וכ תוכזלו רזב רפסכמ סרכהב סםרודריוכ

 ן -/ 06 0 ₪ ןש 220 |: 2 30ושו. 9% 1 2:2

1 1 1 . , , , 

 ₪ פוקט ןכט לכו ,יתמיפ ויקכע סל סמו ,ינח סמ ימ5על .ימספכו | ,ול ימ יל

 טייב קחי .סייומ ףולסכ ידידי ינעיכסס | הככמ תפזכ העכססס ל5 קכמו = כס

 ₪ טקממ:עב רוכנ ומעל בופ םכוד .קיתוס דימלתס סוס = ,םינלופ םי6 יכדכמ

 וו יסקפ .סג סמו ,קולי כמע ולינ- ינכ לכ לע | תופסוקס יכבדכו .  ,סלוק

 3 קוק המכמס | קככסל ויגנכו וקשס לע .יקס ססענו סמל פולג ועלע

 ן שוש כ וגמכ ה:ענו במסש כהמ ,'ס לכד 06 עומסל /
 ו ,

 4 .=,/ - 2 -- םוטעל הז לע דס יכ .בי:פס סוס נסו ,ידופלכ | ויסיסכס 05 כת0 קעכמ לכד

 1 3 / ו, -
 ספל סספי .סו:ם ,סזופמכ וקזהי גכסק .ינכ ,סםילידקה סימכמס נק קוכ תחנ

 ד ו
 תפדס לוהיקכ סתפילכסו סנופלפ יספו ,סלמנבו סנשמכ סקפכה קמוע יפכ יכ

 שיטוכ םוקעל | סקודיסמ ייוסמ ופוכפי .ןכו = ,םקדמסו סקפח קככי ןכ = ,פככסכו

 ינטדקו 0 ,םפפסע 55 יכססומ דועו ,סספנ לככו סבכל לככב וזלס .סימס תכסלמל

 קוק .לפסקמ סמק .סכודקמס ןמ כזפהנו סלגקנס סמ | תוטככ | ₪90 םיפדס) לסל

 יטנומ .יפיכ סיככ ןכו סימל = ,ילוק) סיכיסקת | סילכמ | סיסינכמ סיסס .סעפכ

 סחלודנ סוקעכו ,ינוכיסכס סקס סילפוסו סימכמ לש סלודג ליע | ספיליניווכ

 וסכו ונכקנ = ססינקזו = ססיפפל .יכ  ,סרש לכ יניעל  סתונסונע | ודינססו . ונילפס

 | טעומט .ססי[6כ סולקל - ילע .ססיקפ ומסו ,ס60 סידממנס | סידומלכ | עומסל

 סקופכ ספוט ,סכוככ הפסכו סכנק ךכדכ | סינומל םדלפ .לפסמ .סוי לככ חס
 ינְסד .וקיימופב .ללגלמו .,פמעמ לכ  ףסכלסכ יוקת ס)ד כיס יכ ןילכסו .םלמכ

 סמסק לס .סיככס כסומכ = ,ינפמללו ינקזסל  ,סספ 'סל תוסיכ סיכ יפכיטק -

 , ןססס סימיכ סכונע | תונכסכ | סללס | תונידמס | יפסכ לכ  ססילססו | ,יכנ6
 ןנפס לכ ספלפו ,505 סלקס לדענ ₪5 שיש | ,סקנקת יפלי .וסלכ 6 תעכ

 :'כ 0

 ינו

. 



 2% 4 ₪ ו
; 
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 צ .

 בק יפוי תלילכ .

 השמ היומב יזנכשא והילא ;היומ ןואגה םילבוקמה שאר םש היה
 קהבומ דימלת היה אוהו ,םש | אזיימריווב ש'רו דיבא .היהש ,ץ"נאול
 רפס תספדה לע ןתנ רשא ותמכסהב ראובמכ גארפמ 'לירהמ ןואנהל

 תלודג

 לעכ וס סעמ לם וקלוחו םלודו כפוי יתייס יכנס | ,יקס5מ סינמיסס "3

 םילפס סליס לידנסס ,6יומס> ימדק | ריפמ יד .עודיס סכסהת 8

 סתועינד | סכפס .וקוכדסו סנמיסמ סיעכ | ,סינוקתסו ככוזס לע ויפומופכ טיפוס

 סיכיטס .לים סללכמ .לסווסמ ספדג 6ל5 ממ סכרס ןיסכטנוקו = ,סקומ'| = 30

 ולכס .סל6 .לכ = ,סנסס לכ לם = תולפתס | וכיפו קליניק .רפס ולוס כו הפו

 םדכפכ סוככ סיעעפ וככקי לכתמס יפ לש6 ,כקי 916" רפס סשכ לקסל

 ,טספס .ךלדל .תופכד לט רסופמו לודג לוכיס דכל  ,ותלוז סיככ תומוקמכ\ סילומל
 ןסיגוסל ,סוככע ןסיעמוס = לללשי :ינכל .ןיס סנס ןס  ,סלוק לש - סתעסע  פ5ןיס
 ליסקמ סיסע ,סומכו סיקתוממ  ,סופיעלו תוקומע ןסויסל = ,תוכיבמ

 ןולחסו ,תמפס ךלד לע סידי כמלו קפועו .טדוסמ לוקס םוסיפכ .ולופכ

 סיזקפכ סילפת סיעכשו סימ תוניע סכפע סיקמ סילסכו ,"המילא, לפס .סז .פיכח

 :'וכו ויפנ .סינמנכ יס .עפנ

 סידימלתס ₪5 דדשל וימי לכ סכיפיכ כשי סוס ,6למנכ לודג סכת סיסש .רתויו

 ויקס ןיכו יס .ןיכ קד5 פופפלו ספלוסל עוכק ןכ סג סיסו ,סיתיז יליחש <
 ודפססכ  סיח6  ,סלוגס .יככ לכ לע ןכל ליז וכפק י"לסק קסכומס. וכלו | ,ולג" ומול

 דיסססד .סככ .סככנ ןפמ יזס 60 ,"סלותס .ןוכ6  זכננ ןפכ, למס כו  ,וקק לע

 סמויכ .ספמס ינפ+ .ןתוס סיולמ = סכוגד  סדופע יכת ססלפ =(" י"רסס סלע

 2 י\,- 0

 :סנוכק קיפס סדסו ,המכס 650 סד6 ילטס ,6לולסד 2

 ורוטנמ ינסינכסס דומפת סלועל וסקדל\ וסכומנמ סיס .וירכ פרזע ס"ומ ילומ תוכז =

 ככסמס סכפס םפנו ,יתיסע .ןתופככ קסוס סכיכתס המכתס ןתיכ .תניג לפסל

 בכ ומזל .עיגס לסלכ יכ | ,סולסכ וככסמ לע לק דוכככ סידיסס סע זולעס"

 ,וידימנתמ דס י"פ םדכפס לפס יל תלס זץ  סמכמכ ותל ןלמגס יקסמ
 יכסְס ויכוכיס לפשכ | ספונמ יל לכותל | יניע ומקפכ ספמו ,ו3 יתסמסו .יקסמש

 כענמ לס סימס תכסלמ | יתכסלמ .תסז ינסו ,סלעמ לש סכיסיכ םקכסנ סוסט

 סילענ סע .סינקז | ,ינפל סיכסויס .סינמוזעגס סילכסס ל5 ססמ יתסכ סליגמ | ,סיס

 , יקלכ סנופסלכ סילכדס וכ ןכ לע ,סוי סוי סכ ילָּכד ידמ סיטיית ופעכ סוידג 0

 סיללוכמ .



 לוו יב כב וכ רש 2-2 ב שאה 6"
: 

 = יפוי תלילכ |

 < .אזיימריו ק'קבו ,ק'פל היעש תנשב בוזא תדונאו יכדרמ תלודנ
 הו ,רתסנבו הלכנב קדברה םידימלת | דימעהו  םיברב הרות = ץיברה
 , והי לא תרודא 'פ רכחו םש לעב הילא 'ר םשב לכ ופב ארקנ
 "ע תלהק ;רליגמ לע יפוי ללכמ ורוביח םילשה ויפש  תנשיבו
 וכ ויה רשא סש .הנידמב םינואנ השלש .זא ומע ומיכסהו ,הלבקה
 ,אזיימריוו ק"קר .ד"בא ,ףסוי 'ר רבחה ןב היחתפ 'ר םהו ,ן'ח יעדוימ

 . יקנפלו ידי .סינט יתפסוק .ססס. סימיכ 09[ סג .ףסו ,ךכוגס -לכ .סילכו

 ו :סלוכ סיככמכ :ןיל6 .וככנו לפסס ללכב .כקיעכ סעמסו ,סיעות

 כ .ריעזמ עמ" סוטפל יקיכזט = יכס6 סנ יכ ,ןכסו סימס ילע ינ6 דיעמו

 - יונ 50 סיכסכ סמו .סֶכיסמ יילסס .היידכמ .סויריס - יכימ סטפק
 שי --;/ ספיפוטקו סקילודנמ יל = ולנטפ סידככנו = סיככ = סיסלטכוקסמ |, וז

 לע כסלסל יניע | ומכ .סלו יכל כג. -55  ,סמולק סלסמכ ,סמוקקס

 4 ₪5\  סימכתתמ ןכסס ימעמ סיככמ .ץמס ינזפ ספקל כפסכ וירד .לעו

 קפסיו = יתלמשכ  סיסכתמו = סינכפתמ סמו = ,סדיכ .סויקתנ 95  סזו הז .יכ

 ,גסקב ןילבד- לכחמ .יתייס ימי. לכס ימפ כעס לכ .עדוו וכ ₪5  כספ סירכד

 . לק וילפס .ךוקמ יל .לוס .קסכומ בכ תפסו ,תופרדמ יקככו קויסנכ .יתכ

 וכח יכמצו וקד5ם  סידימלחס כסמ לככ .,קופלוע ינסכ דוככו .סלומ רול יז

 "וכול חול קחנ .ספעו .ויתונס לכ .סלותכ .ולמע .סיסכ ,ילסס  ,וינפל .םמכלו

 כ סיקלפ וסססמי  וקמכתכו וב  .ססועסו ,יקלס סיסי וקנחמ | ,דימת סימיכ

 ו סתיס ₪ סייע .סינוחנקו לסווס .ילכד לם ןפופפ .יפל סמ | ותכותו מס

 --- :ונממ סכגס כשטח .ססילפסכ
 ןנ וכ .ןידס מ  ןקינ  דיקע .תולכקמס 5₪ ןטוססכ יסמקס יכ

 הפס ססכ .םיש = יייפע6 : בזכי 60 226 -טספס 20 סנכהס לעמ הפ

 .סכותמו .:תמסס תמכחכ .סיניוגמ סיסעמ טיט סכמס ונ5 םקפ :יכ סוס .ככד

 : סידומינכ עומסל .סימכס םועשכ .ןיכקכטל .םנכיל ויככד- לע דלחו 'ס סרי לכ

 פו וכ .;קטפס .ץיידעו יחס סלוכ  ינס פל .יכקמ-.רינכד | קלוז 05 ספ לס

 ודמ עכקו קסכמ ןכסמ ל לפס וייככ לסל "לס .יבומ 06 כיעס סוסככ

 2 קקי ןמיס סח ,סלוקל וכיכז ₪ ןיידעו ,סיכשי דוסכ .קכ60 .תוטכפס לכ

 לחסמ סכחס כומ יכ ןכמכ קפסכ סננעב ומייק ועסנ יכממ 0% תה:

 לתמ מ סימס .סס נמנו .וויפמ | רטמבב .פקוילעמ .ילימ = ינסמ .סלסל וקלסו
 ל ,יחמקס ןמ- סדלסס יכלד = וקכג לססכ יכ ןכ  סנמס --- :וסדי 6% קבלתמו

 : , 5  רפכג

 '. 1 11 = 6 \ - ו
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 ו (2מ על כ

 רש

 אכק יפוי  תלילכ

 ןועמש 'רו ליז אוויל הדוהי השמ ה"ומב םייהנפוא ףלאוו ןועמש 'רו

 לילגב רשא .ארטסוא ריעב ןילופ ץראבו ---  ,ל'ז יכרעמ בקעי ה"ומב

 יולה .היעשי ה"ומ לבוקמה ןואגה םילבוקמה שאר זא היה  ,ןילהאוו

 המכסהב אב אוה םגו ,ה"לש לודגה ורפס י'ע עדונה ליז  ץיורוה

 אקארק הפו ,ל"נה רהוזה יטשפ לע המכח רוקמ 'ס לע ג'סש תנשב =

 ןואגה י"ע זא וז המכח הלעתנ ,ןילופ תונידמ לכ לש  ןילופרטמ

 אתביתמ שיר היהש תוקומע הלגמ לעב ליז אריפש ןתנ ה"ומ שודקה

 לעו ,(הפ ד"בא היהש ל'ז חיבה לעב וניבר ימיב) הפ לודנה ןשרדו <

 השמ ה"ומו ,באנטאס ק"דבאה אריפש קרמלש ה"ומ םינואגה וינב ידי

 אריפש היכרב ה"ומ ןואגה ודימלת י''עו ,אנדרוה ק"קד דייבאה אריפש

 הפ ויה איהה תעבו ,הרותה לע ךריב ערז 'פ לעב הפ  ןשרדו יי

 ארוי יר ומכ וז המכחב וקימעהו וקסע רשא ןיסירת ילעבמ הברה דוע

 ר"ב שריה יבצ 'רו ,לליז ח"בה לעב ןתח יזנכשא א"זמ  ליקלעז

 יבצ תלחנ ם'חמהעב אוהו .ל'ז ח"בה לעב דימלת ,רעריפכוט ןושמש

 תכרב לע שדח רוא ס'חמהעב רענכוב םייח 'רו :תוכא 'סמ לע

 וימי ףוסבו הפד ןייד ץינמערקמ .לאומש ףסוי הייומ ג"הרהו = ,ן"נהנה

 :'ג הפ םק ןמזה ךשמבו .דועו רועו ,מ"רפפ ק'קב ד"באל  לבקתנ

 שמאח לאימחרי היומב שריה יבצ ה"ומ לודגה ילבוקמה קהבומה ביה

 דומלתב יקבו ףירח כ"ג היהו ,אקארק קיק ילודיגו ידילימ "יה .אוהו

 לע הלבקה תמכחב ;דברה קימעהו ,םדופל סנכנ כיחאו ,םיקסופבו

 המכב רבעו הפמ דוע קיחרה ופרוח ימיב ודועבו ,יל"ז י"ראה יבתכ ייפ

 תונידמ

 סמילפ רפסכ סנ יכ וסמסס ?0ו 00  לפסס יככדמ ל" י"כסס | יכרד וקכנ

 וזמ וז תוקומע תוטס סקמ דחפ לכל שי = ,ל"ז י"כסס ידומילכ .סגו ,סיפ סכתהל

 ןיסיקלפכ .סנינס תכסמכ .לומסס ןיעמ םדוקס ?קפכ "סי ךכלע לכו ,שינפסל דע

 ויתסתס סמ לכ דננכ פוס וכיכסמ סוננס לכס ,סכככמסכ רסס םדוקס .תויס לב

 ל-5 בוט 525 ,סדכפס סע יחמקס יפספ כככעלו ףכ5) ענמנו לוסס םוסס ספכ

 י"כפס תמכס ככלעלו ףכ55 .ענמנו לוספ ךכ ,וגידי סכנת 26 סזפ סנו סזכ זוססנ

 תככנ סז לכד עו ןסיסוכקד לכו סוס לפסס סע סתנקמ לו  סינימ 63 לוז

 תמפ תכוס ,קזפ סלקמס סייע סכתס לע ינפ לוקו ,9ק פטסוק סלועלו סיב

 חלפ .ולפסל וקמדקסכ ל'ז ע"מכס ל"יכע ייויספסב מ: ₪5 סלופו  ,וקיפב ספי

 : סש ןומלק

 6 ב"ח יפוי תלילכ



 יפוי  תלילכ

 ויתושרד כ"ג עימשה ואוב םוקמ לכבו זנכשאבו אינלופב תונידמ

 'רואל .כינ איצוהו ,ועבטה הלבקה ידיסי לע םלוכ רשא םיברב
 םשב ארקנה אלנרד אתכש 'ס םהו ,רבה רשא םירוביח המכ סופדה
 ףיסבו = ,רהוזה ינוקית לע יבצ תדמח 'סו ,הרשי ךרד 'סו ,יבצ תרטע
 וילע ואצי זאש המודמכו) הרותה לע יבצ תקחנ ורפס כ'ג איצוה יימי
 ררבתנ אלו יבצ תלחנ ורפס לעו יבצ תדטח ורפס לע םגו ןיררוע
 לבוקמה ברהל ארובה תדובע יס לע המכסהב אב אוהו ,(בטיה רבדה

 איהה תעבו ,קיפל ט'נת תנשב אניוומ ףסוי ר"ב רעב אביקע היומ
 היומ :לודגה לבוקמה ברה תפומ שיא כ'ג ,אקארק קרפ רד דיה

 תיב עבקו ,אנליוומ אב ופרוח ימיב רשא ל'ז ףסוי ר"ב ףרוצ לישעה
 רכח םגו ,הלכקה תמכהב ןיזרד יזר םביברב שרדו ,אקארק הפ ושרדמ

 הרואל ואצי אל לכא ,וז המכחב םלוכו ,םילודג םירוביח השלש
 ןמיסב רשיה בק 'ס ףוסב חבשל הזה ברה רכזנו ,הפ קיחה סקנפ)
 אוהה ןמזל בורקו ,(חיי ןמיס הונעו השוב ךרעב בקעי םש 'סבו ,ב"ק

 הלאמ ,אקארק ק'ק ינואגו ימכחמ אתשודק אתרוכח כ'נ וורועתה

 : וכרעו :םימש תכאלמל םינוכ תרושעל ושקבו 'ה דוסב ואב רשא
 זא היהש ,ל'ז תוכז ם"רהמ לודגה לבוקמה ןואגנהל השקב כתכמ
 םיכרצנה םינוקית הרשעה םהל עידוהל ,אילטיא ץראב הבוטנמ קידבא
 בישה לינה ןואגהו ,ףוס דעו הלחתמ ;תשודקו ןיליפתו ת"ס תביתכל
 תעבו  ,(ח"כר ןמיסב זינח ם"ההמל םימכה תנשמ) םתשקובמכ םםהל
 ד"נאה 'לבוקמה ןואנה לדוי  הרוהי תראפת רזנ ןכ םג ץצ איהה
 'לע הדוהי לוק 'פ רכח רשא) ,ץילהאוו לילגב רשא ילוואק ןח
 : ןנטה פפדנש םרטב דחיב ז'מה םע וסיפרהל הצרו ח"וא עישה לכ
 א"ח יפוי תלילכ יופסב ונלצא ראובמכ ,ודיב התלע אלו םהרבא
 ;ריומ םילבוקמה םינואגה וינב ינש ידי לעו ודי לעו ,(א'ע טיס ףד
 ויתר אנבוד ק"קב וימי ףוסכו קסנימ ק"ק לילגד ריבא היהש ףסוי
 (רשיה בק 'פ לעב רבינדייאק ץ"רהמ לבוק ה ברה לש ובר היה אוהו)

 "לש ובר היה אוהו) קסנימ ק"קד - לילגד ר"בא באז השמ ה"ומו

 'ה לע לארשיב העושי 'ס לעב יאנזארמ ןתנוהי . ה"ומ לודגה ןכותה
 וז ;רמכהב דומלה טשפתנו 8 ,(םיבמרהל שדוחה שודק
 !לודנ ןילופ תנידמ ירע לכב םגו --- ,השודג הדמב םש הנידמב
 שאר תונכוה אסכ לע בש היה םש רשא ןעופ ריעב טרפבו

 םילבוקמה



 רי

 בכק יפוי תלילכ

 ה"לשה לעב ןואנה ןב ץיוריה ל"גס ליטפעש ה"ומ ןואגה םילבוקמה
 תולגנב היל םינא אל זר לכ רשא ,םידומע יוו ם"חמהעב אוהו
 היה אוהה ןמזה ךשמב יכ  ,אניוו ריעל םשמ עסנ בושו  ,תורתסנבו
 ,עדונכ םיירדקה תמחלמ י"'ע ןילופ  תונירמ לכב בקעיל .הרצ  תע
 תרזגו המחלמה שער םות ירחאו ,םש ןנתפב הבישיה זא הלטבתנו
 ילבקתנו .הלת לע ריעה התנבנ םתרצמ טעמ וחנ רשאכ ,תולהקה

 סהרבא זר"ומ ןב קחצי ה"ומ לודגה לביקמה ןואגנה םש ןנזופב ד'גאל
 ןואנהל קהבומ דימלת היה אוהו ,('א ןמיסב םהרבא ןגמב אבומה) ל'ז-

 םשמו אנליווב כיחאו קציולב ד"בא היה םינפלמו ,הנויד ןויקיק לעב
 ךוע בקעי םש) רתסנבו ;דלגנב ורודב דיחי זא היה אוהו ןנזופל אב
 הלבקה תמכחב סג הברה םידימלת דימעהו ,('ה ןמיס זרונעו השוב
 ה"ומ ןואגה ד"באל שםש ןנזופב 'לבקתנ וירחאו ,םש ןנזופ ריעב
 ק"קב .ד"בא היה םינפלמו ,לינה ליטפעש יר ןב ץיורוה ל"גס  היעשי.
 לבקתנ וירחאו ,ןנזיפל אב םשמו מ"דפפ ק"קבו קינפייל ק'קבו אלסמוב
 'ם .לעב ןהכה ילתפנ ה"ומ לודגה לבוקמה ןואגה םש ןנזופב ד"באל
 אב םשמו ,ארטפוא ק"קב ד"כא היה םינפלמ רשא םימכח תכימס
 ,תולגנבמ רתוי זרורתסנב קסע ול היה הזה ןיאנהש עדונו ,ןנזיפל
 ד"באל לבקתנו ,ט"רפפב תונברה אסכ לע זרבשל ןנזופמ עסנ בושו
 יל"נה קחצי ה"ומ לבוקמה ןואנהב בקעי ה"ומ ןואגה ונתח םש ןנזופב
 םינפל חש יכדרמ ה"ומ ןואגה םש דיבאל לכקתנ ותריטפ ירחאו
 היומ לבוקמה ןואגה ןב היה אוהו ןנזופל אב םשמו אדורב ק"דנא
 --ועדונכ ן'ח יעדוימ םלוכ ויה םינואגה הלא לכו ,ל"נה ןהכה .ילתפנ
 אוהו דחא לודנ םדא כ'ג םש דמע הנידמה אטילב רשא קסניפ ריעבו
 בכ רשא) ,ליז ףסוי יברב ביל | הדוהי  ה"ומ לבוקמה  ןואנה ברה
 ז"טה וניבר תודלותב א"ח יפוי תלילכ ירפסב הברה  ויתודוא ונרבד
 רשא םידבכנו םיבר םירפס סיפדה רואל איצוה אוהו ,(םש "ב הרעהב
 רוקמ ,המכח תעד .המכח ךרד ,המכח הנק 'ס םהו םיברה תוכזל רבח
 הנידמל הנירממ ךלהו וריעמ שיאה הלעו .םימכח ירבד "סו ,זרמכח
 ברו ,םישובכ ירבד םיברב שרד :ואיכ םוקמ לכבו זנכשאבו ןילופב
 ץאגה םע םירבד כ"ג חקל םשו גריבמה ריעל ואוב דע ןועמ  בישה
 ,ל'ז יבצ םכח לעב ןואגה ונזרח םעו שלרימ ןמלז היומ םשד דיבאה
 םגו /הבושתב םעה תא ררועל שדוקב ופתח קדיה ויתושרד | לכ

 םריהזהל



 יפוי  תלילכ

 = :(ג טיכ ןמיסב ל תלעמב זיגח
 יה . םתלוז ןמזה ינואגו ילודנמ הברה דוע יכ םנמא םא הנה| טג

 5 "נובנ ג םלכ םימכח םלכ ויהו וז המכחב כיג זא םיקפוע | :ּ
 1 םה ךא ,םתמכהו םתרות לע ףפונ ן'ח יעדויו - ילעב םלכו
 תורתסנב קוסעל םשפנ הקשח םירתסמב ושא םיעונצה ןמ םלכ ויה
 .אלו 2
 'סכלס = 8 = וככועקס ןולסעפו עמסעכ תונידמכש | לְדוקי יכעכ םנו (ג

 | .סלכקס תמכת ילפס לע סס סג דוקפל ןיסיכס י:עכמ סלונס

 | דעס יכמ8 יפכ סזו)  ,סמכססו סלותס סיקמ גפכפ כיעכ יטכפכו ,זועו ףקוק
 לסקיו וכפס | םלרכ 3" סחנמ .יכככ .סשמ | סיומ .לכוקמס = ג'סלס וכל
 :ןקו = ןוקנק = כככ | ,ליקס קעכ | סילכוקסס  ם8כ כ"ג סיס ספ יכ

 ו .תופסיס ספע לוסו ליז .םיומד יכדלמ | ס"ומ = :ודגס  לכוקמס | סכיפיכ
 מסמ | ןומכס היפ 'סו סינומכ םיסע 'ס :ללוכס | ןומכו ןומעפ פס לע

 :םנפכ .סדכטשמסכ חינט םפדנו .גיפס נסב סכופנמב ספדנ לבכ לס ליז
 תו תופסוק סע | ,לימס יקדכמ "ומ ןוסנס ככס ןכ כקעי .סייומ ככס ידי לע
 כ ןעכ סחנמ כ"ב ספמ סיוע | גייסכס .סגו ,לינס ?כוקמס ןולנס ויכסמ

 !פ  ותדלומ כיע סמ = גלרפכ עוכק ובכדמ = תיכ כ"ג סיס = ,ל"גס .ספמ
 - ךןוכיסנד וימע ורמסס דע סנכקס קמכתכ ד5מ לודנ סיס םילס
 "יס ופמכססכ ליז .סייסטלעוו ם"רסמ אא 6 סעד לסנד :יליכסכ .עיקרד
 ּס למ ני (פיימה ק:פב) גפכפ כיעכ .סתיסמ סלודגס פלפס כסלו ,(סש ספמ

 יל .ליעסו ,וסכיפי סוקמ ענק סכו ;" ק 4 "9 דע ךמוקו רזוע ינכ ויסכנמ

 נפומ דוד כיע כ"ג .סתיס .פיסו סיכפוסו סימכס ססלמ םופמ .תילק 8 סקיס

 .קולתסנכ כ"ג וקסע ספ ריעס ילודגו ימכסמ .סיכלו 2[ = סלוגס | כו[מ

 כרסכ םכיק ינקפנ ס"ומ !כוקמס גיסלס סיס סט סילכוקמס םסכו ,תולננס

 ונועד .ק"קכ עירו דיכס סדקמ סיס כש5 ליז ןיכעכ לנס ןיפפ ספמ
 וינה .קנפכו ,סס 0 כ"ג .סיה כ"חתו סיכ קוק ןיידל לכקתנ .כ"ססו ןיעסיוכ

 לנו .דייכ6נ :כקקנ וימי ףוסכו ל";ק ספמ | לסקיו 'ס לע .סמכססכ סש לכ
 ,קיפל :כ"עת לוס "5 | םדוק תנעכ סמ לטפנו | תזיימליונ קייקכ

 סיסמ .ספככ ספ .ותמדקסמו | ,םימס :ע | ןופכ | למ לפס רכס פוסט
 : זכ ידו  ,סיפעיו ןקויטעמ סנכקב



 גבק יפוי תלילכ

 ,רבד .רתסה םיקלא דובכ םושמ םיברב םירבדה .םסרפל וצו אלו
 לכ אל יב ,הלבק ירסס תספדהב ןכ סג םהיניעב ער היה םהמ םיברו
 הז לע רמרמתה רככ רשאכ ,לוטו אבי םשה תא  לוטל /הצוהה
 ,ט"רפפ ק"קד ד"באה אקארקמ לאומש ףסוי ה"ומ לבוקמה  ןואנה
 םירבדב םש הזב ךיראהו ,רהוזה ירמאמ לע םהרבא לשא "סל .ותמכסהב
 לעב ףירח עשוהי וגיבר ןואגהל וינפל בג אצמת דועו ,םעט לש
 ןואגהל בישה ח'ע ןמיפ ביח עשוהי ינפ תיוש ורפסבש הטלש ינינמ
 הלאשב וינפל אבש ,(קדצ המצ לעב אוהו) לדנעמ םחנמ ה"ומ>

 שימו  הרצקב רבחטה ול הנע ז'עו ,הלבקה ידוסי לע וירבד הנבו
 ,כ"ע ";רורתסנב קסע | ונל ןיא וגא ינא יתרמא ,דוסה ד"ע  ה"תכעמ
 רבח ירהש .זרורתסנב קסע ול היה ש"גמ לעב - ןואנהש = עדי ךנפו
 ךשמב דבאנו ,הלבקה דיע ונאפמ עימרהל תורמאמ הרשע 'ס לע "ים
 תלש אלא ,םש המלש יניגמ 'ס שארב ודכנ תמדקהב ראובמכ מזה
 זרודלותב הזב יתכראה רבכו ,םיברב  םירבדה ' ימסרופיש | קדצוה היה
 תושב הזמ ןייעל םוקמ יתיארה םשו ,ל'ז ש"גמ לעב עשוחי וניבר

 תוח ת"ושבו ,נ"פ ןמיסב ןילבולמ ם'רהמ תיושבו ,ן"ויז ןמיסב אימרה

 -- :הזב דוע ךיראהל מ'כאו ,ויל ןמיסב יבצ םכח תיושבו ,י'ר ןמיסב רואי

 לע הל ןק תוקלאה תמכח האצמ< אניוו הזילעה ריעב סג ץ3ה]
 ם"קמ םש תונברה אסכ לע וכשי רשא הינברו  הינואנ ידי

 םידומע יוו לעב ץיורוה ליטפעש 'ר לבוקמה ןואגה אבבו /התמדק
 ךותב םש אצמ רככ  ,אניוו ריעב תונברה אסכ לע "תבשל * ןנזופמ
 זרמוק ריעישב וקסע רשא | ,זרורתסנ ישרודו םש ישנא  ,הדעו להק
 תורמא םהל רסמ יכ ,תוריאמ םיניעל םהל היה אוהו ,תוריפס רשעבו
 ביל 'ר לבוקמה ןואגה םנ וירחא השע ןכו ,תורומחו תולק * ,תורוהמ
 ,ל"ז ליטפעש 'ר תומ ירחא םש אניווב ד"נאל לבקתנ רשא שלשיפ

 הבושת ינוקית 'סמ הארנכ הלבקה תמכחב הלוגה ריאמ היה אווה םגו
 ,אקארקל אניוומ ותעיסנ ירחאו ,ק"פל ו'כת תנשב ומשמ םפדנ רשא
 ,ינושרגה זררובע לעב יזנכשא ןושרג 'ר ןואגה םש  ד"באל לבקתנ
 הלבקה דומלב םיקיזחמה תכמ זדיה .אוה יכ= ,הנלכ לע -הלע :אוהו
 יסל .ותמכסהב ראובמכ ,הזב םיגירטקמה דגנ תושק רברו ,בר םוסרפב

 : םשמ הנשרדי .ןייעמהו ,בקעיד אתועינצד ארפס
 ירחאו



 יפוי תלילכ

 כקעי 'ר לודנה לבוקמה לא הבושנו רוזחנ הזה ןוחה לכ ירחאו
 ןילבולב .ותמכחו ותרות רואב עיפוה רשא שלרימעמ

 ינושרגה תדובע לעב ןואגה ימיב אניוו ריעב וימי ףוסבו ,ץינמערקבו
 הנש םיעברא יכ | ,ונמז ימכחו ינואג וילע ודיעה רשא שודקה אוהו
 לכ ושרדמ .תיב ילתוכמ זז אלו ,הנשו דמלו םוי לכב תינעתב בשי
 תומכסהב ראובמכ) ותומ םוי דע היהטבו השודקב הרותב קסעו וימי
 היה בקעי לש וליקו ,(םםש כקעיד אתועינצד ארפס 'סל םינואגה
 ל לכ לע לה היה יכ  .זרושרדמ יתבבו | זרויסנכ יתבב עמשנ
 היואב חרופה לדנמ לע זרואמ שלש תוכלה לש םילת ילת ץוקו
 שב אציו סנכנו דיחיב תישארב השעמבו הבכרמ השעמב שי
 ,םיבותכו םיאיבנל  אתיירואמ חדוקו זרוח רוהט שיש ינבאל עיגהשכ ףא
 ללטמ הימופ ,לבהב ףרשנ וילע חרופה ףועו ,ויביבס תטהלמ שאהו
 ע"בא תומלועב תיקלאה תמכחב הלגה ינב לכ לש ןבר ,ןיברבר
 ןושלג ןיהלא רבל ימד קר ,שנ רב ן'ד תילו ןירנ רשקל םייה תניחבב
 אתועינצד ארפסל ותמכסהב חכזה תכרב לעב רבינריאק ש"רהמ ןואנה
 םיברב הרות [יכיה שרפו ובכר ,ושודקו .לארשי ןואג היה אוה ,(םש
 ,ץינמערק ק"קב עובק נשרדמ תיב תויהב ןה ,הברה םידימלת דימעהו
 ילודגמ הברה םנו ,אניוו ריעב - ותבישי עבק רשא תעב כיחא ןהו
 וההנ ,ולגד לע שיא ,םהירעב טפשמל תואסכ וכשי רבכ רשא רודה
 'ה רוס יפ לע םייח םיקלא ירבד ויפמ  עומשל בורקמו קוחרמ וילא
 .םסניבה ,תעד םרוה ,םהילע ותמכח חורמ ליצאה ליז אוהו יויאריל

 ןמו ,ול ורטאי שודק ויפמ אצי רשא הגה לכו רמוא לכו ,העומש
 ושרדמ תיכב םיפפותסמ ויהו הבישיב וינפל ושמש רשא םירימלתה
 ןייטשפע ל"נס ףלאוו ןמינב היומ םיניוצמה םינואגה ויה תועיבקב םש
 שרופמכ ,איושילעה ק"רבאה אביל הדוהי ה"ומו = ,גרובדירפ ק'דבאה
 וילא ואב רשא  םינואגה ןמו ,םש אתועינצר ארפסב םהיתומכסהב
 ,חכזה תכרב לעב ליז רבינדיאק ש"רהמ (א בושחל שי  ,עומשל
 שודק הפמ עומשל הכזש ,םש ותמכסהב ומצע לע דיעה רשאכ
 המכמ םעונ ירמא שבד ףוצמ םעטו  ,ןיזרד יזר המכ תוילגרמ  קיפמה
 רבינדייאק שריה יבצ ה"ומ לבוקמה ברה ונבל כ'ְג רפיסו ;הרותה יזר
 ,(ויע ןמיסב רשיה בק) ךסנ ןיי ןינעב שלרימעט י"רמ לבקש המ
 דיעה ליז אוה םג רשא ינושרגה תדובע לעב יזנכשא ןושרג 'ר (ב

 לע
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 יקל

 רכק יפוי  תלילכ

 שלש אדח אתווצב רכתמה ןיאגה סע היחש םש ותמנסהב ומצע לע

 הליג שדוקב | ותכילהי וכרד הארו .הנש רחא הנש  תופוצר םינש

 ארדא לע  םינפ ריאהו םםינפלו ינפל סנכנ ,םייחפט הסכו חפמ

 םשב עדונה ןרעטש ריאמ 'ר (ג ,אשורפ דיבעו תעד ףיסוה ,אשירק

 אניוול וילא עסנ לז אוה םג ,םדיטשמאב כ'חאו אדלופמ ברה

 ותמכסהב ראובמכ ,ןומא ולצא ייהו ,םידומלב עומשל ב'כת תנשב

 - | :הוב ידו ,םש )

 פ'אפ םלוע לש ומורב םידמיעה םירבד וידימלתל רפמ רשא ךבלמו

 ת"יש (א ,םה ולאו םידבכנו םירקי םיבר םירפס כ"ג רבח

 אנידל םיעגונה םינינעב רבד וילאושל בישה רשא שלרימעט יירהמ

 תנמא ת"ושב אבומ) ,ם'שה תרויגוסב םילופלפ כ"ג וב וללכנו

 טעמ .זררותה .לע בקעיד אתועינצד ארפס (ב ,(ג"ג ןמיסב לאומש

 ונב ידי לע ט"כת תנשב םדומשמאב םספדנו ,תוכיאה ברו תומכה

 פג רכח רשא ,ל'ז יזנכשא ןמפיל רזעילא ה"ומ לבוקמה לודגה ברה
 תצק ףיסוה םגו ,םש רפסה שאיב םבסיפדהו והמכח יללכ בכ אוה

 לעו הרותה לכ לע לודג רוביח (ג ,םש רפסה םינפב םנ  תוהנה

 ,םש אתועינצר ארפסב כ'ג ונממ קיתעהו ,תוכיראב  תוליגמ שמח

 ירמאמ הברה ראבל רוביח (ה .תושודק תורדאה 'ב לע  רוביח (ד

 רהוזה ירמאמ לע רוביח ו .ימלשורי דומלתמו ילבב .דומלתמ  ל'זח

 לע | םיצוריתו תוישוק 6 ,םיבותכו םיאיבנ לש  םיקוספה  תצקמו

 םיבותכב וראשנ םירוביחה הלא לכו -- .ל'ז י"ראה לש שדוק יבתכ

 םשב ארקנה רוביחה תלוז הרואל ואצי אלו ,רבחמה ןב די תחת

 אכיו ,םימי ךיראה רבחמה ןואגה הנהו .בקעיד א תועינצד ארפס

 יפכ ,הלעמ לש הבישיב שקבתנו הבישהו הנקזה ימיל םלש  בקעי

 ,שוריגה םדוק םינש 'ג .םש אניוו ריעב ,ק'פל ז"כת תנשב הארנה

 הל אנ היוא ,היעושעש הלדג ןילופ ץרא . ,הדליו הרה זנכשא ץרא

 -- :התדמח ילכ הדבא יכ אניוו הרמא

 ןמפיל  רזעילא 'ר לבוקמה ג"הרה ונבמ ונערי רבכ ויתודלותמו

 בקעיד | אתועינצד ארפס רואל איצוה רשא ל'נה

 םימותחה ןיב כ"ג יתאצמ ןכו ,ולשמ ףיִסוה רשא המכח יללכ ב"כ םע

 דעוב ומיכסה רשא ןילופ תוצרא 'דד  םיגיהנמו | םינזורה תומכסהב
 םישרופמה לכ סע בקעי ןיע 'ס תספרה לע ד"מת תנשב בולסרעי

 אבו



 יִפְוי תלילכ

 ייר ביל הדוהי ה"ומ א"אלב קחצי םואנ, סותחה לע כ"ג םש אבו

 וא ונב היה ביל הדוהי 'ך םא דוע עדונ אלו  ,"ןילבולמ שלרימעת
 | האצי הלודנ תלשלש יכ ונערי תאז לבא ,שלרימעט י'ר לש ונתח

 ןמלז םירפא תיב תחפשמ איהו ,ןורחא ןמזב שלרימעט בקעי ערז
 וירפסב םיכרה תא הכיזו הכז רשא ,ידארבמ רידאה ןואגה | תוילגרמ

 'סו ,םירפא קדטמ 'פו ,םירפא שאר 'סו ,םירפא תיב ת"וש םירקיה
 : האלהל דוע ראוביו ,ןימיג בימ

 ,:קעיר אתועינצד ארפס רבחמה ,הז שלרימעט גקעי ר יכ עדו אה
 תמרקהב רכזנה שלריטעת בקעי 'ר ותוא םע דחא ונניא '

 השלש ול ויהש כינ רמאנ םשו ,םהושה ןבא ת"וש רפס רבחמה ןב
 חח ץענ םיקילא יבר םשב ארקנ היה ןושארה ,לארשי ילודג םיחא
 קיקד .ך"כאה ריאמ 'ר ברה ונב רשא ןנזופ 2 הבישי ינב ישארמ
 רכחמה םייהפדליה ק'קד ר"באה ץענ םוקילא :ר ןואגה יבא .היה אליפ
 שוריפה רכח רשא שילנח ביל 'ר ארקנ היה ינשהו ,םהושה ןבא 'פ
 ךלה רשא ץאלפיצוהמ אביקע 'ר ארקנ היה ישילשהו ,םםירוטה לע
 ברה אוהו דחא שיא ינב ויה םלוכו ,ןודצב רכקנו השודקה ץראל
 ,םש זרמרקהב שרופמיהז לכו ,זנכשא ץראב ןעזיוהנטמ ריאמ היומ
 'ר נש כיעב יכ הנושארה הפקשהב םג הארי האור ןיע לכ הנהו
 'ר ןכ היה םש המד רכזנש ותוא ירהש ,ויה שלרימעט בקעי

 לש ויבא ינא היהש ןנזופמ ץענ 'ר לש ויחאו ןעזיוהנממ ריאמ
 בקש 'ר הז םלואו .םהושה ןכא רפס לעב  םייהסרליהמ ץענ 'ר
 אזיימריוו שיא רזעילא יבר ןב היה ,וב םיקפוע ונאש ונלש שלרימעמ
 הזעילא היומ ןואנה תטכסהב בקעיד אתועינצד ארפס 'סב .ראובמכ
 שרדח רוא 'פל ותמכסה ףוסב ע"א םתח ןכו .םש אלמבול ק"דבאה
 ! שיא .ליצז רזעילא ה"ומ א"אלב בקעי םואנ, אקארקמ רענכוב חירל
 ןכא 'פ לעב ינשה ץענ 'ו םע רהא רודב יח היה אוהו ,יאזיימריוו
 3 לש ויחא ןנזופ ק'קמ ןשארה ץענ 'ו לש דכנ היהש םהושה
 [  'ם רבחמהש םש המדקהב ראובמ ירהש ,ןושארה שלרימעמ בקעי
 :יביכת תנשב שורינה םדוק אניווב .שרודו בשוי היה םהושה ןבא
 אניווכ איהה תעב היהש ינשה שלריטעט - יחב היה זראז
 שלרימעמ כקעי 'רש- וטיבי חכונל ךיניע אלה התעמו ,עדונכ םש
 תורוד 'כ יח היה סהושה ןבא 'ס רבחמה ןב תמדקהב "כזנה ןושארה

 םרוק



 הכק יפוי תלילכ

 כקעיד אתועינצד ארפס רבחמה ינשה הז שלרימעט בקעי 'רל בדוק
 -- .עדונכ םש אניווב וימי ףוסב היה ודובכ ל רשאו

 'ר םסרופמה ןואגהמ ;יע םלעהב היה הז לכש יתיארו יתבשו וו
 תואב  ןיטג ביט ורפסבש ידארבמ תוילגרמ ןמלז םירפא

 השאה םש טגב בותכל ךיא הלחתב םש קפתסנ יםישנה תומשמ 'ת
 לירמעט בותכל שיד הלעה בושו .'ת תואב וא 'ט תואב םא לירמעמ
 רזעה ןבא קלח םירפא תיב תיוש ירפסבו, ליהזב םש בתכו 'ט תואב
 שלרימעט בקעי ה"ומ לבוקמה ןואגה ינקז יבאש יתבתכ | ,דיוי ןמיסב
 תואב כ"ג םש אתיאד המודמכ ,בקעיד אתועינצד ארפס רכחמה לעב

 יבא םש ריכזמ םהושה ןבא ת"וש רפס תמדקהב יתיאר התע ךא ,יש

 תוילגרמ ז"ארהמ ,ליכע "ית / תואב שלרימעת כקעי ה'ומ  ןואגה ינקז

 יניעב .הבגשנ האילפו | ,וירבד לכב הפי = ןיכ אלש האור .ךנהו ,םש

 שרוש לע דימת רוקחל שדקב וכרד היה רשא ,הזה רידאה ןואנה לע
 יכ ןנובתהלו תוארלו אד אתלמב ןייעל ובל תש אל ןאכו ,םירבדה
 אל םגו  ,םבהיניב | קחרמה ברו * ,ויה ל בקעי .יר .ינש  'ביעב
 רכזנה הזש ,םהיתובא תומש רצמ | םהיניב יוניש כ'ג שיש שיגרה

 יח .היהו ,ןעזיוהנטמ ריאמ 'ר ויבא םש היה םהושה ןכא 'ס תמדקהב

 היהש ינשהו ,רבלב ומש םא יכ ,המואמ ונממ עדונ אלו ,םדוק ןמזב

 ותרות י"ע .לארשי תוצופת לכב עדונ היהו  ,ורורב םסרופמ | לבוקמ
 יבא היה רשא אוה .איהו) בקעיר אתועינצד ארפס כ"ג "בחו ,ותמכחו
 ,אזיומריוו שיא = רז 0 יר ויבא םש היה ,(תוילגרמ ןמרז 'ר לש רנקז
 ארפס 'פבש ונוימדב הלעש זרמ רבדה רקיעב סג הנהו .ליעל .שימבו
 ת'כחמב ,יט תואב שלרימעט י"ר ונקז םש רכזנ  בקעיד .אתועינצד
 ומצעב רבחמה ןב השעש םש רפסה רעשב יב ,הפי ןווכ אל הז ג
 'י "בא םש לע םותחה לע רבחמה ןכ אבש םש רפסה ףוסב סגו

 -'ג רכזנ ןכו ית תואב שלרימעת יוניכה םשב  דימת רכזנ בקעי

 ירפס ראשב םג ןכ ומכו ,םש םינואגה בוי תומכסהב 'ת תואב

 5ק 'סבי = ,תודלות 'פ לאומש שורד 'סב ומכ  ,ונמזב ויהש .םירבחמה

 "דירפ ק'קד דיבאה ןואגהמ תחא המכסהב תלוז ,םש ו'ע קרפ רשיה

 אקארקמ רענכוב םייח 'ר לבוקמה ברה ןכו .םש אתועינצד ארפסב קרוב

 י"ר םשב הזה ןואגה תא ואיבה הלא ינש ,םש שדח רוא ורפס שארב

 :ךכ לכ אד אתלמב ןנבר וקד אל הארנה יפכו ,'ט תואב שלרימעט

 ת ךרדבו 6 .ב"ח יפוי ילכ



 יפוי תלילכ

 יובד לכ יכ  ,רקי בהוא ךעידוהלמ בוט ענמא אל בגא ךרדבו
 םש ותמדקהב בתכש המ םהושה ןבא 'ס רבחמה ןב

 תולנל ןילימ יתאצוה םהמ יכ ,ריבכ ןמזמ הז יבל חול לע םיזרויח
 ןואגנה לודגה םדאה לש ותבצחמ רוקמ לע | כ'ג תוקחתהלו תונופצ
 לע וישודיחכו .ויתוהגהב לארשי לכ יניע ריאה רשא ,שילנח ביל .ה"ומ
 הוביח כ"ג ול דועו ,ח"לרהמ ישודיח םםשב [םיארקנה םירוט העברנ
 םיבותכב ראשנו סופדל אב אל אוהו דיוי ע"ש לע םישודיח אוהו דחוימ
 ,היה .ימ ןב נערי אל הכ רעו (ה"נק ןמיס רי יבתכ םייח תורציא 'ס)
 ל'ז  שיקויפ .לאוי וניבר םגש וניאר רבכו ?יח היה ןמז הזיאבו
 לע שפנ בישמ ויפסל ותמדקהב ראובמכ ומע םירבד חקל חיבה לעב
 חיילרהמ ןואנה רטפנ רבכ זאו ,ז"עש תנשב ןילבולב ספדנש תור תלגמ
 כתכ רשאמ ח'נה לעב לש ונושלמ ;דארנ ןכש  ,ומלועל ךלהו
 ברה יפמ .יתעמש הז שוריפל בורקו,  ,וירבד עצמאב םש ותמדקהב
 ןבא 'ס רכחמה ןב י"ע הנה התעו ,ליכע "ליז שילנח ביל  רירהומכ
 דוע > ,היה ימ ןב ונל עדוותנ יב רבלמ ,םש ותמדקהב ש"ממ םהושה
 םש ונל עידוה רשא ירחא הז ,היה ןמז הזיאב כ"ג תוקחתהל לכונ
 ריאמ 'ר ינב ויה םיחא שילנח ביל 'רו ןנזופמ ץעג 'ר ונקז יבא יכ
 רבחמה יכא אליפ ק"קד דיבאה ריאמ 'רש תאז םג ףאו ,ןעזיוהנטמ
 קיפסי הז לכ הנה יליגו ןנזופמ ץעג יר לש וגב היה םהושה ןבא 'ם
 :ירחו שילנח ביל 'ר לש ונמז לע רוא ץיפהל ןכ םג זייע לכונ יכ ונל
 ץענ 'ר היה ימ תעדל דמלל אב אוהש ,רמל אצמנו רמלל אב הז
 עדונ היה ומש רשא שילנח ביל 'ר ןואגה ויחא ידי לע  ןנזופמ
 שילנח ביל 'ר לש ונמז תערל םידמל ונאש דמל אצמנו ,םירעשב
 וגב ייע .:טיה ונל ררבתנ ונמז רשא ןנזופמ ץענ 'ר ויחא ידי לע
 דוע .ראוכמה ייפ לע הז לכו ,אליפ ק"קד דיבאה ריאמ 'ר ברה
 ימכח ישארמ רחא הלחתב היה לינה אליפמ ריאמ 'רש םש המדקהב
 אתביתמ שיר ל'ז א"שרהמ וניבר היחש ןמזב ןנזופ ק"קד הבישי ינב
 לש זתרוד ןכ זכנ התיהש לידייא תרמ הריבנה ותומח תקפסהב םש
 תיב 'יהיש םש ןנזופב התיב התנב איה רשא ,ל"נה אליפמ ריאמ 'ר
 ראובמ רככ הנהו ,םש הבישיה ינב תא הפסכמ הקיזחהו ,םימכחל דעו
 אישרהמ וניבר רשא ,םש ןנזופב הבישיה יכ רחא םוקמב ונלצא
 ומכ ךועב הכשמנ ,לירייא תרט הריבגה ותומח ,יפ לע השארב רמע

 םירשע

 לר ו
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 וכק יפוי = תלילכ

 הריבגה הרטפנ זאש ,היסש תנש דע ה"מש תנשמ הנש םיושע
 מ"רל לבקתנו םשמ זא עסנ א"שרהמ וניברו) ,םש הבישיה הלטכתנו
 ק"קב דיבאו מירל םשמ לבקתנ היעש תנשבו" ,אמלעח ק"קב דינאו
 שדחב םש רטפנו ארטסוא ק"קב ד"באו מ"ר היה וימי ףוסבו ,ןילבול
 'רש בתכש המב וירבד םינכ םא התעו ,(קיפל ב'צש תנשב ולפכ
 היהש א"שרהמ וניבר םע םש ןנזופב דחא ןמזב יח היה אליפמ ריאמ
 תנידמב קאבלימ ריעב ד"ית היר ברעב רטפנ ריאמ 'רו) ,ותדוד ןתחי
 ןילופ תוגידמב זא התיהש המחלמה ברח תמחמ םשל חובש קומ
 וקשת רשא דע ןוואב םש והורבקי יכ ותומ ינפל הוצו ,עדונכ
 ק"קב לארשי תורבקב והורבקיו םשמ והולטי זאו ,המחלמה ןמ ץראה
 ןכא יס לעב ונב שימכ ול ושע ןכו ,ל"נה ריעהל הכומסה שטירזעמ
 ויבאש ונינפל ררובמ אצמנ ירה ,(ג" ןמיסב םש הבושתב םזדושה
 ביל 'ר ןואגה ויחא ותאו ןנזופמ ץעג 'ר אוהש אליפמ ריאמ 'ר לש
 ןואגה ןמזב ,ליז א'שרהמ וניברל םדוקה רודב רוע ויח םהינש  ,שילנח
 רשא יאשישק ינואנ ראשו ,ל'ז א"מרה לש ופיג ףסוי תיראש לעב
 ףלאל תיעיברה קראמה תלחתהב דוע םתמכחו םתרות רואב ועיפוה

 :ראבל וניצוש המ והזו ,עדונכ יששה
 םע יתבוח ידי יתאצי רבכ יכ בושחא הזה ןוזחה לכ ירחא הנה]

 תורקיה ךיתולאש לכ לע ,יל ריקי דידי ךל בישהל ,הז יבתכמ
 טרפבו ,ךליתבשה ינממ תלאש רשאמ רתוי דיעו ,ינפל תעצה רשא
 ,ל"צז שלרימעמ בקעי 'ר = לודגה לבוקמה תורלותל ענונש . המב
 המ התעו ,לארשי תוצופת בורב ונמזב הלבקה תמכח תוטשפתהו

 ןנוכתהלו תוארל ךבלו ךניע םישת התא םג יכ !יריקי ךמעמ לאוש .ינא =
 ילוא םאו ,ופוס דעו ושארמ ,הזה םרטנוקהב םירמאנה םירבדה לכ לע
 רקיה ךבתכמב אנ ינעידות ןינע הזיא לע ריעהלו בישהל המ ,.ךל יהי
 לע הבהא ךל ףיסואו הכהאב ולבקא ינאו ,רבד ינממ הסכת לאו
 רסמנ יבתכמ םויסב עגרה וזב הנהו --,לכהמ הבוהא תמאה יכ ,יתבהא
 ."אניוומ םייהטרעוו ר'שה תודלות, רקיה ךרפס כ"ג ראוד יבה ןמ יל

 לע ריעהל המ ידי אצמת םאו ,וב יניע םושל דעומ יל חקא :ה"יאו <
 התאו --,ה"יא ל"עבה עובשב דוע ךל בותכלמ ענמא אל ,ךירבד תצק
 ךשפנכ ןנער תיזכ ןנאש טוקשת .םימיה לכ תיברו תייחו ,םימיענב היח

 ;שפנו בל לכב ךבהוא שפנו

 ,א'עי אקארק קיק הפ הנוחה רעצ'במעד ןתנ םייח ריעצד
----?%6.8-4+---- 



 יפוי תלילכ

 ,ג בתכמ

 .טסעפאדוכמ יינ ןאמפיוק דוד ה"ומ ןיוצמה רקוחה םכחה ברהמ

 .ה"ב

 ןואגה היה ,הבברמ לוגד ,םעמ רוחב ,לע םקוה רבגה  דובכל
 ' יינ רעציבמעד ןתנ םייח היומ ת"שכ אלפנה רקוחה םסרופמה

 .א"עי אקארק ריעב ןידמ לע בשוי

 ומה יארקב יבבלב ?רתנ רשא החמשה תא ךינפל ראתא הככיא
 בהז יחופת .תורוהט 'ה תורמא רימא הל האלמה ךתרנא

 ףירבר לכ יכ ,ןינהנה תכרב יתכרב הלעו הלע לכ לעו ,ףסכ תויכשמב
 ןיאש דע םינקותמו םיקותמ ,םיבוהא םלכ םירורב םלכ ,םיחוכנו םירשי
 ילעמ השלש וא םינש יארקב יהיו -- ,ללהה תא םהילע ןירמוג
 הרהמב הכזנש יתואתו ,יתלפת תבהלש יבלמ הצרפ>ה הלאה רמח
 שא םקיר ונכישזר לאו ,וררהב לילכ רואל אצוי ךטע ירפ תוארל
 " המחמתי לאו והשעמ השיחי ינודא אנ רהמי :רמואו שלשאו הנשא

 ילודג תודלות ללוכה יפי תלילכ רקיה ורפס םלוע רואל איצויו רוע
 עצבל יראכ רבגתה ,שדוקה תכאלמ ךתכאלממ ךועירפי םאו ,לארשי
 חוקפ שי יכו ,שפנ חוקפ  ינפב דמועש רבד ךל ןיאו ,ךתמזמ תא
 םינינפהו םירוהטה ונינומדק תושפנ ליצהל ,הזמ שודקו לודג שפנ
 ,ויטכַח תורוק תא כקעיל דיגהל הרומ ךומכ ימו ,הישנה תועלתממ
 יכ .ךיפמ עמשא רשאכ היהו  .ויגיהנמו רוד רוד | יוישרודו רוד .רוד
 יטכח לע וא בובל ינבו לע ךופפ תא רדסל הכאלמה לא תברק
 , תואלת ךממ ריסהל הנהו ,הזה םויה יל היהי החמשו ךוט םוי אקארק
 רחבת ןעמל ןוה לכמ יניעב הרקיה ךתרגא תא ךל .בישא הקתעהה
 יניעב בוטו .ךטוקלי ךות לא חופפלו ברקל המו קחרל המ הכותמ
 /ןיעטוקמל .ךירבד תיצות אלו ראופמו לטכושמ ןינב .ךרימ אציש
 , ךותב םיפדת שלרמעת כקעי 'ר תודלות םגו ,םיריעצה ונחנא ונכרדכ
 ףשא דסומ דופיכ םה הלבקה תוטשפתה לע ךירבד יכ ,רקיה ךרפס
 ףל עדו ,הלעטה רותב הזה לודגה םדאה תנומת תא וילע תומירה
 לכו ,אניוו ילכוקמל ירמאמב רודמ יתדחי יכ  ,בוהאהו | רקיה ינודא
 רשא ,ןלרסיא ריאמ 'רו הלכק לעב ןנחלא 'ר תא םג םהיניב יתבשח

 היה
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 -- ודז רשא רבדב יכ חוטבו ןוכנ יבלו ,ח"כת תנשב םש מיר היח

 יתבש חישמה וילא םינופ ויהש לתה םוקמב יכ .ואטחש המב וקל
 ,םלוע לתל התיה תולהקה ראפ םתלהקו ,סהיבא * ה

 ינא ימ ינפל עדא יכ ירבדב יתרצק .ל"ת תנשב םילשורי ןבדוחכ
 הזה ןלרסיא ריאמ 'ר ךל עדונ םא ינעידות ךבוטב התאו -- | ,דמוע

 לבונ תציצ 'סב יתארק רשאכ ,אקארק ריעב לייגפ השמ 'ר לש" וסיג
 תרגא 'ה םהב יננח רשא די בתכ תורגא תחתמאב יתאצמ ינאו ,יבצ
 ה"יאו ,יבצ יתכש תודא אנווב מ"ר ריאמ 'ר לא בהובא לאומש 'ר
 רכששי דחאה םש םינב יב ול ויה לינה ןנחלא 'רלו -- ירפסב הנפיפדא
 הדוהי 'ר ינשהו ,לאושי ץראל ךלה רשא ריזמערק ריעב בר רעב
 :שינ ריעב אבר אניד יבב ןייד וימי פוסבו ץאלפיצוה ריעב ד'בא בול
 אניוומ םישרונמה לכ יתפש לע יתאשנ אלש ילע אלפתת לאו

 ,םהרבא ערז לעבמ םג יתישחה אלה ,תומשב יל ועדונ רשא
 םגו םיכר ןכו ,ףסוי שאר תיוש רואל איצוממו ,תוריבסמ םינפ לעבמ
 ,המיח בישמו קרצ ינזאמו קדצ ינבא לעב ףרוצ קחצי 'ר ומכ םימלש
 ןימאהו ,ירבדב ךתואלהלו יתאב יתאכנ תיב תא ךל תוארחל אל יב
 לע קרו ,ןימאת יתאצמו יתעגיו ,יתעני הברה יזרשפח הברה יכ יל
 ג 5 םהילע ףפונל ךשקבא ןמ םחנמ 'ר ונתחו סחנפ 'רב ךורב 'ר

 לע םגו .תורוצנו תושדה םהי לע אצמא רשא ךרדה ונרוהלו הקזחה =

 הפצא קסניפבו קצולסב ויתורוקו םימואת ליקנערפ ריאמ קחצי 'ר ייח

 דנוא ראטקאד ומש תא םתח יכ ךל עדונה -- ,שוקלמ לאכ ךירבדל

 היה םאו ,הזה דובכה םשב והוויתכה הפיא עדא אלו ?רענינאר

 בקעי ןיעב וירבדמ הארנ רשאכ יכ ,תרחא קדמכהב ר'ד וא אפור

. 

 שה הדידמה תמכחב הברה קימעה קמעה הגינח 'סמ ףוסב
 .הלאה םיערמה לע םירובה רבחל ותעדב היהו :הנוכתהו

 ףוצמ יתינהנו ויניע תא הריאה רשא ךתרגא הצק לא יתענה ןכבו
 בישמ קשי םיתפש ,ןינב םינק תריתס :יתרמאו ,ךתמכה

 םא יכ ייתאב תועטה תאלחמ ימצע תא תוקנל אלו וםיחוכנ םירבד
 יב שי יכו ,אתלמ אנמיס יתרמא אלה ,יתהימת תקדצ ךל תוארהל

 קח יפסה תא דועו ?אקושב ןתנ קח ילעב םהינשו למייפ ןתנ'יה רת
 םירבד ונממ איבמ = עשוהי | ןינב לעבו ,ימימ .יתיאר אל םפדנה ןתג -

 תמ ינשה לטייפ 'ר יכ ךתא קדצהו ,ספדנה רפסמ ומכ םיפדה ןמיסב

 הד
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 ?ר לבָא ,ץאלפיצוה ק"קב ותבצמ לע תורח רשאכ רדיפת .לולא ירב
 הוה רשא אגיווב תמ .ליגס רעב רכששי 'הכ ןב ןושארה לטייפ ןתנ
 רשאכ ,ק'פל רית תנש ולפכ ביי 'ב .םויב (9) וימי ףוסב ד"בא םש

 :מ"ק רמונ ותבצמב רכזנ
 .סקנפ ראבמ םימ בואשל ךיפה תדובע יתדבע םישדח הזיא הז הנה

 יתיכז .ל"תו ,יניע רגנל היה .רשא אשיימריוו ריעה לש שדקהה
 ירפסכ ה"יא הֶארא רשאכ ,םדק ינמ תורוצנ אוצמלו תושדח שדחל
 עיצהל .יננה יתוריקח .ירפמ 7 תוארהלו ,ריאי תוח לעב תחפשמ לע

 לינה .ןואגה יכ יבל יל רמוא ,ל"שרהמה םוחיל עגונה ןטק רבד ךינפל
 וימולע ימיב קרו ,אשיימריוו הנשונה השודקה 6 יכרב לע רלונ

 :ךכו -- אנזופ ריעב .רעביילק קחצי 'ר ומא יבא תיבל ויעסמל ךלה
 יס ייע) .לישר ת"ושב בותככ וומא יבא .אלו ימא יבא +: תורקל ךירצ
 ול ילוא .םיערונה םינואגה לאלצב יר לש וינב 'ד םגו -- דיפ
 וכלה אל ילואו אשיימרווב םא יכ ,םירקוחה ומדי רשאכ אנזופב ודלונ
 םעונ חבשנש המרא הככיא  יכ ,םידומילב עומשל סא יכ אנזופל
 ,םלרעפ ריאט 'ר יסוחי בתוכה יפבו יאוול 'ר ןואגה לש םוקמב םאצומו
 המש ,םיהחא .םימעטמ םנ: רמאל יואר רשאכ :ראבל .ךירצ הז יפלו
 |( לע גימש תנשב הטתשהש המ לע לישר תובושת רעשב בותכש
 "  ןוחא 'רל םא יכ ל"שרהמהל  תוכייש םוש ול ןיא ומא תורבק םוקמ
 |[ " המפנה איהול השמ 'ר אשיימריונד ד"בא ןב אוהו םש םותחה השמ ןב
 ןהשמ 'ר .ויכא ליר ,ל"שרהמה םע ינשב ינש היה אוהו ,אינש תנשב
 . "ןועב ןחבת םא הנהו .אירול לאיחי 'ר אוהש ל"שרהמה יבא יחא היה
 1 \ תחת ליצש ,יתרעשהל .הדות ילוא ל"נה ןרהא 'ר תמיתח תא החוקפ
 2 דובכ ןב ןרהא .ר'רהומ ,המלש ה"ומ ןיירהו םנרפה ןב המלש ה"ומ
 [ לע םימרוקה וירבד תא יארקב יתחכונ רשאכ ,ןנחוי יר הרותה [רש]

 ה :ביע ,המלש 'ר בוש ןרהא 'ר ונקז רפיסש המ
 : ורפסב .ךעע .םישת יכ בעפה רוע ךשקבא ךתאמ ידופה םרטבו

 2 יתחלש רשא ,אניוומ .לז םייהטרעוו ר'שה תודלות
 יל תחטבה רשאכ םדקומה לע וילע ךיתורעה :יל .בותכתו ,הרושתל

 / הבושתב הבוטל דיקפתו ,ןוששבו החמשב ונתרות ןתמ גח תא גוחת

 / ךירבדל הפצמהו ךדבכמהו ךריקומה ךדבע תא םצע תנשדמ הבורק

 , ויטלי דוד ל

. 

, 
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 ה בוש ת
 .י"הזעב

 דוד ה"ומ דבכנה רקוחה ללוכה םכחה ברה ישפנ דידי דובכל ([
 .היחי .וילע 'ה ,י"נ ןאמפיוק

 דבכנה ךופס הבהאב יתלבקש ירחא ןוכנל ינעיגה ךכתכמ תודיחי
 םוי ירדנ ימלשל הנהו  ,'אניוומ םייהטרעוו רישה תודלותו

 תשקב רשא בוטה ךנוצו תואלמל יל ריקי דידי ךל יתחטכה רשא
 ,הרושתל יל תחלש רשא הז ךרפס. לע תריקב ןיע םישא יכ | ,ינממ

 יתוריעה רשא תורצק תורעה הזיא ךילא בותכ רפס תלגמב םויה יתַאב

 ,יפוס דעו ושארמ רקיה ךרובחב יניע יתרבעה ידמ ,םימיענה ךירבד לע
 ךל בישא תעכ - ךבתכמב ואב רשא תורקיה ךיתולאש לע םגו

 תוכורא .ךמע לייטא הנושארב ךא ,'ה תוצרב הז יבתכמ ףוסב כ'ג

 רקיה .ךרפס דע תורצקו

 םלבקת יכ הוקא רשא ,תחא ןכא לע םיניע העבש  ,ידידי ךל אהו
 ךתרושת לע יבבל יקמעמ תעבונה יתדות ףוריצב ,ןוצרבו חבחאב

 :םה ולאו ,הדומחה

 אקארקמ לאירבג 'ר ןואגה :תודלותמ- טעמ תאבה טיפ 'ךצב 8
 רשא | ,הנידמהו ש"נ ק'קב כ"חאו ץימ קיקב דיבא היהש :
 רעמייהטרעוו ר"שה ןואגה תב תא אשנ םעליקשע שירעב מגה ונב
 ריעמ ב"יבכ םע לאירבג 'ר עסנ זאש חיסת תנשב הז היהו ,השאל 'ול
 ויתונש לקנב רעשל לכונ :ז"יעו) ל"נה נב ןוירפאל אניוו מעל שמ
 'ר ריבגה .לודגה 0 ומא יבא שיע ארקנ היהש הזה ריעצה ונב "לש
 שאר היהש -- ,ל'צז לישעה יבר וניבר ןואגהב -- שירעב רכששי \

 רבקנו ןושח ח'ר ברעב 'א םויב רשפנו הנידמהו אקארק הפ גיהנמו
 םקנפב שרופמכ ,ק"פל 'אינת ןושח ח"רב תיברע תלפת רחא ברעב
 םש ץימב  ר"באל לבקתנ | ץימ ריעמ גיר תעיסנ ירחאו ,(ק"הפ קיחה
 אדורב םהרבא '"ש םש היעהב תבתכו ,ליז אדורב םהרבא 'ר .ןואנה
 אקארקד דייבא (ל) אדנל הנוכי ףירח קחצי 'ר ןואגהל דימלת חיה
 ,הרותה לע בקעי .תלחנ יסל רבוחמה םהוש ינכא 'ס תמדקהב ראובמכ
 תכרעמ .א"דיח ןואגהל םילודגה םשב כ'ג .אוה ןכ .ךירבדכ הנהו .ביע

 םילודג
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 "ה רימלת היה אדורב םהרבא רש בתכ םשש ,'א תואב םילודג
 התא םלואו ,םש םהוש ינבא לעב תמדקהמ ורוקמו אקארקמ ףירה
 'ר םשב כ'ג ארקנ היה ףירח קחצי 'רש םש הרעהב ז'ע תפסוה
 רשא רוקמה יכ עדת םרטה הנוכנ תרבד אל הזו ,אדנל קהצי
 ץכירצו ,אוה כזכא רוקמ (קדצה ריע רפסמ) הז רבד תבאש םשמ
 ינבא 'סמ הז רבד הקל אוה הנה הפ סגו יםוקמ לכב וירחא קודבל
 הייומ .ריננה ברה םשב רבד איבה םשש  אציו 'פ הרותה לע םהוש
 ה"ומ ןואנה יבא היה אוה) ,אטפא ק'קד מ"ופ אדנל שריה יבצ
 ,בובל לילגכו אווקלז ק'קבו ,אטפא ק"דבא היהש אדנל ליגס קחצי
 אוה יכ  ,ענפנו םש ץיצה קדצה ריע לעבו ,(אקארק הפ וימי ףוסבו
 היה כ"עו ,ףירח קחצי 'ר לש ונב היה אוהש םש וילע בותכש רבס

 יונכה םשב ארקנ היה ףיוח קחצי 'ו םנש ,באה לע ןכה ןמ ןד
 ותב ןב היהש שוריפב בותכ םש יכ האורב הגש תמאבו ,אדנל ולש
 ;קרצה ריע לעב בשח רשאכ שממ ונב אלו ףייח קהצי ר לש
 איצוה רשא קדצה ריע ;רלפמ םרטגוקב הזב היספרטמל לקש רבכו
 ,וילרת תנשב ל'ז רעציבמעד לאוי ה"ומ םכחה ביה ריעצה יחא רואל
 ןמכ קרצה ריע לעב לע. ךומפל ןיאש םש תעדל ;דארה ללכנו
 םה הלאה םירבחמה ינש יכ .שדק תבצמ רפס לע כ'ג ךומפל ןיאש
 רשא םבלמ םירבד כ"ג ףיסוהלו םתקתעהב תונשלו לקלקל ;ידושח
 אקארקל תוינומדק בתוכה תקתעה לע כינ ךוטפל ןיא ןכ ומכו ,ןכ אל
 ותקתעהב כ"כ קד אל אוה םג יכ ,הינש קרנש "דינמח, ע'מב
 להקה סקנפב ללכ רכזנ אלש המ ולשמ ךפונ כ'ג ףיסוה םימעפלו
 ,הקזח יוה אנמז אתלתבו םיובד השלש קו הפ םושראו ,הפ
 בוהש .הינש הנש ריגמהב םפדנו הפד ק"חה סקנפמ קיתעה (א
 אקארק הפ דונכ ותחונמ רשא אנליוומ ףרוצ לישעה 'ר לבוקמה
 אל וימי לכ יכ, אייש תנשמ הפד ןשיה םקנפב וילע בותכ אצמנ
 ותוקומע הלנמ לעב לבוקמה לש ושרדמ תיבמ שמ
 ףייש םכחהו .ליכע "םילודנ םידוחיו ןיזרד ןיזר הלילו םמוי םש בתכו
 א"צר רצ הנמאנ הירק ורפסב הלאה םירבדה לכ םשמ איבה אנליוומ

 ,םש ורפסב לודג ןינב הז דוסי לע הנב הדובעה ירומע לעב סגו
 םש ןשיה סקנפב ללכ הזמ אצמנ אל יכ עוער דופי אוהש תמאבו

 אלו

- 



 טכק יפוי תלילכ

 לש ושרדמ תיבמ וימי לכ שמ אלש, בתכש המ לכ םש רכזנ אלו
 ימיב הפ יח היה אל ףרוצ לישעה 'ו הנהו ,"תוקומע הלגמ לעב
 'יהיש שרדמה תיבו = ,ךכ רחא בר ןמז קר תוקומע הלגמ לעב ןואנה
 קרו ,םלועמ הפ היה אל כ'ג תוקומע הלנמ לעב ברה םש לע .ארקנ
 ארקנ סקנפבו ,רהה לעש ד'מהב לכ יפב ארקנ הפד ןשיה דימהב
 לעבש הפ םלועה רמאמו ,ןטק רה לע דמוע אוהש ינפמ הובנ ד"טהב
 קר .אוה הז לכ הנה  ,ייהיש ךיאו ,וכותב כ"ג ללפתה תוקומע הלנמ
 קיתעהש המ םש ריגמהב אצמנ רוע (ב .דבלב בתוכה בלמ השפה
 אזיימריוומ םימואת ןרהא 'ר ןואגה תודא ל"נה ק'חה סקנפמ בתוכה
 ליזו םש בתכו אקארק קיקב דיבא וימי ףוסב היהש ןרהא הממ לעב
 ק'קד דיבא ןואגה קענווארטס רשה ייע תמוה קיפל ןית בא יב םויב,
 ועסנב ןרהא הטמ ח"מהעב םימואת ןרהא 'ר לשו שודק אקארק
 לארשי ובקל ופונ ליבוהל ןתינ אלו קינלעמחב לילנה דעול
 והורבקיו והוכילויו ףסכב ודי תא םידוהיה ואלמ"ידע
 התא םנ תקתעה הז לכו .ל"בע "בושסניפ ריעב לודג דובנב

 אלל אוה הז לכ לבא ,םש הרעהב 'ס דצב םש רקיה ךרפסב ,יריקי
 ויה אלש הפד קיחה םקנפב ללכ אצמנ אל יכ ןוכנ אללו תמא
 ףסכ יוצירב םא יכ לארשי רבקל ופוג תא איבהל  םיחינמ םיחצורה
 ויה יכ .ל"הזב בתכנ םש קר ולודג דובכב בישטניפב  רבקנ כ"חאו
 ןכ לע ,םש ;רמוה רשא ריעב קינלעמהב ורכקל םיארי 'םידוהיה
 המ םג (ג ידמ אל ותו ,כ'ע בושטניפ ריעב רבקל והוכילוה

 דינמה ע"מ ןמ 'ג הרעהב היפ דצב םש רקיה ךרפסב דוע תקתעהש
 ריבגה תודא הפד ןשיה תסנכה תיב סקופ בתוכה קיתעהש זדמ
 טאטשרבלהמ אמיל הדוהי 'ר ןכ ל"גס ןאמרעב כמ יר .בידנהו
 לארשימ תובר תושפנ ליצהו ,ומל תורופס ןיא ₪
 ,ס"שה תספדהל וסיכמ בהז ליזהו  ,ןילופ תוכילמ לצא ותולדתשהב
 הגנב םגו ,םישרדמ יתב םהל דימעהו יה תרות ידמולל ונוהמ דבבו
 םג הנהו .לכע "יתואצוה לע אקארקב תסנכה תִיָב

 דוע בתוכה ףיסוהש המ לבא ,תמא וירבד שאר קר וז הקתעההב
 לע אקארקב תסנכה תיב הנב ל"גס ןאמרעב 'וש  וירבד ףוסב]

 אבוה הפד ןשיה תסנכה תיבמ סקנפה יכ ,איה אתודב ,ויתואצוה

 תעכ
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 ;,ללכ םש הז רבד יתאצמ :אלו וב יתשפחו יבתכ תעב ינפל תעכ
 חפ היהש ונל ורפס אל רוניתובא םגו ונעטש אל םלועמ הז דבלמו
 ןאמרעב 'ר ריבגה הנב רשא שרדמה תיב וא תסנכה תיב הזיא אקארק
 תולדתשה השעש שש םקנפב בותכ אצמנ תאז קרו ,טאטשרבלהמ
 ,תובר .תושפנ זייע ליצהו ,לארשי ללכ תבוטל ןיילופ ךלמ לצא בר
 אישה םגו ,ומש לע םיארקנו ם'שה תספדהל וסיכמ בהז ליזה םגו
 לארשיב םישרדמ יתכ המכ דימעה םג ףאו ,לארשי .תונב המכ ופסכמ
 תיב הנב .םגו ,םיברב = הרות ץיברהל תובישי ישארל ונוהמ ךמתו
 ריעב טאטשרבלה  ק"קב ;רנווכהו) תסנכה תיב ארקנה טעמ שדקמ

 :הזב ידו ,כיע לכת הז רובעבו ,(אקארקב אלו ורוגמ
 ןואגה לש ונתוחמ אקארקמ לאירבג "ר ןואגה לא הנושנו רוזחנו

 תצק .אלפתא ידידי ךילע הנהו .אניוומ םייהטרעוו רישה
 גארפמ אדורב םהרכא 'ר ןיאגה תא בגא ךרדב םש ךרפסב תאבה י
 וב תרעהב וילע תנייצו םשמ ג"ר תעיסנ ירחא ץימב דיבאל לבקתנש
 ר'כא ףירח קהצי יר ןואגהל דימלת היה .ארורב םהרבָא ירש םש
 כ'ג היה אקארקמ ג'ר ןואגה םנש םש תרכז אל עודמו ,אקארקמ
 רשא ותמכפהב ומצע לע -ריעה ןכש ל"נה ףירח קחצי 'רל ,-
 | לכוקמה ברחל אלגרד אתבש םשב ארקנה יבצ תרטע 'סה לע בתכ
 :וש"רהמ .ןואגהל קהבומ דימלת ןכ םג היה ןכו ,אקארקמ שטאח ץירהמ
 ראובמכ אשיר ק"קב מירו דיכא ותויהב חבזה תכרב לעב רבונדייאק

 (וינת מ"דפפ סיפד) .ל"נה קיישרהמל לאומש תראפת 'סל ותמכסהב

 לודגה םדאה תודלותמ תצק הרצקב פ"כע בותכל ט"ורל יואר קדיהו
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 :לכ בותכל םש רקיה ךרפסב תכראהש ירחא ,(אקארקמ ג'ר) הזה
 תרשממ :קרזה ןואגה החרנ םםהידי לע רשא  תובפהו :םירבד ילוגלג
 ןואכ הנהו ,אדורב םהרבא מ"גה ומוקמב לבקתנו ץימ ק'קד .תונברה
 ! םיכשויה ןמ ופרוח ימיב היה הזה ןואגה רשא ךממ םלענ אל יכ קפס
 שירהמ ןואנה אוה יתמרה לאומש לש וגיד תיבב אקארק הפ ןידמ לע
 "סל ותמכסהב ראובמכ אקארק הפ ד'בא ותויהב ליינה רבונדייאק

 תנידמב שיקלע ק"קב ר"בא היה 'ו'מת תנשבו ,ל"נה לאומש תראפת

 'חימת תנשבו ,ל"נה אלגרד אתבש 'ס לע ותמכסהב ראובמכ ןילופ

 דיריב ןילופ תונידמד תוצרא עבראה דעוה ינואג םע דחיב הנמנ היה

 -*2: בולסרעי

 כ



 לק יפוי תלילכ

 'ס לע ומיכפה םש רשא  ,לילגהו ןנזופ ק"קד :ררובמ רותב .בולסרעי
 כ'חאו ,(א"נת א"הפפ סופד) הרותה לע םהרבא ןב קחצי  תודלות
 אתבש 'סל ותמכסה שארב ראובמכ גאְרְּפ ק"קב ד'באל כ"ג לבקתנ
 וירנ  לאירבג היומ  ןואגה תרמכסהי וילע בתכנ םשש  ,ל"נה אלנרד
 שארב ןכו ."גארפ קיקב ד"באל לבקתנ התע ?רעלו שיקלע ק"דבא
 םש וילע בתכנ ט'נת תנשב ספרנש ריאי תוח תיוש יסל .ותמכסה
 דיבא םינפלמ היהש וירג לאירכנ ה"ומ היסחה .ןואגה ב"ש תמכסה,
 ןכ ומכו ."הרידאה ץימ ק"קב . דיבא עיעלו .הרטועמה גאהפ 'ק'קה
 - תמכסה, וילע בתכנ .הינש הספדהב םכהרבא ןגמ 'סל ותטכסה שארב

 םינפל רשא .ץימ קיקב מירו דיבא ו'רנ לאירבג- ה"ומ .לודגה- ןואנה
 אשיר ק'קב מ'רלו דיבאל לבקתנ התעו ,ו'צי גארפ ק"קב ה"'בא היה
 עודי הנהו  ,"(הנידמהו שיינ קיקב ל"צו .םופדה תועמ איהש האהנו)
 תעדונ אל .הבסמ גארפ אסכ לע תבשל ךלה אל אקארקמ ג"רש לכל
 ץימ ק"קב מ'רו דיבאל איהה .תעב לבקתנש רבדה לגלנתנ בושו ונל
 םש ד"בא היהש ינושרגה תדובע לעב יזנכשא ןושרג 'ר תריטפ ירחא
 רטפנ ןושרג 'ר יכ ,דימ םשל ךלה אל ץימ ריעל םג לבא םינפלמ
 ביבס כ"חהא םש ואסכ םוקמ תא אלמ לאירבג 'רו .ג"נת תנשב םש
 .ל"נה .לאומש תראפת 'פל ותמכסהב ראובמכ ו"נת וא ה"נת תנשל
 קדצ הרומ רותב םש הארוהה אסכ לע בשי ד'נת תנשב םיתנבו)
 היה רשא ,ליז לארשי ףסוי ה"ומ כרהב ןרקרא קחצי ה"ומ ןואגה ברה
 שרדמ לע ףנע הפי 'סל ותמכסהב ראובמכ .םייהנמ ק"קב דיבא םינפלמ

 ,ק א"דפפ םסופד כיפל ד"נת רייא ח"ר 'ב םוימ תולגמ שמח" קדבר
 קיקב .םינש המכ .תרונברה רתכב שמישש רחאל ןמזה ךשמבו ,(וינת
 ותבישי .גהנ סשו .הנידמהו שינ ק"קב מ"רלו ד"באל בוש לכקתנ ץומ
 אניד יב םילודגה םינברה תמכסהב ראובמכ הבישו הנקז דע .םג המרב
 םתמכסה זא ונתנ רשא ,מ'וח לע ןחלשה תרגסמ םיע ש"נ ק"קד הבר
 שקבתנ אוהו ,ןםשד דיבאה ןואגה תרדוקפ יפ לע ל"נה רפסה לע
 ;(5 ןופס קקוחמ תקלח םשו ק"פל ח"עת זרנשב הלעמ לש הבושיב

 הנהו

 חלילכ יכפסכ 5 קסכקמ | לסילכג .'כ | ןולגק תודלוהפ תגק יתככלס רבכו (5
 ונכקכ ססו ,למז ליסעס כ .וניככ .תודנוק ףוסכ ט"ס ףד כ"ס יסוי

 ייסס



 יפוי תלילכ

 ןושארה ונתח סעלעקשע שירעב רכששי 'ר ןואנה ונב הנהו 0
 רבכ ,אניוומ רעטייהטרעוו ןושמש 'ר ןואגה רשה לש

 םימיל ריעצ ונדוע אוהו ,ל'ז םינואגה הנתוחו ויבא ייחב דוע יכ עדונ
 רבכ

 טיפש 35 סדוסי סיומ לודגכ כלת סיס דקה ,סינכ ינס | ל'[ ןוסנסל 5 'יסמ
 ןופנס סיס ינכסו  ,סימכס םכיפס לעכ | ןסכס ילקפנ "ומ  לכוקמס ןולגק ןחמ

 ןוטמש ס"ומ | ריכנסו ןופגכ ןתמ סיסב סענעקסע םיכעב רכפשי ס"ומ | לודנס

 כלת קל הקיס כ-0 ל'[ | ןופגקל ן5 "יס תכ סג סלופו | ,סניוומ סייספלעוו

 כיוופכ זיסה .קנסכו  ,ןכיוסטסעוו קייקכ דיכ6 .סיקס כוכלמ ליז ןלס6 .סיופ .ןוסגס

 טקומ םמכסס יכח6 סכוקס לע בוטילס 'כ תנסמ 'ס לע סמכסכב 03 | ולסכ

 כוכלמ = ל" טפמ קיומכ ןכק6 יקס, ע"פ סקת ספו ,סקפכקפ גייל ןופגק וכלו

 כ קדוקי ס"ומ | ןינקסו ריכנס ול דכנו כו | ,יסנידעכו  ןכיוסטפעווכ | סנוחס

 סלטפנ |!" סקמ .ס"ומ ןגקס תכ לסל "לדנית םכמ | סכיכגס וקש5 לפ5 ,סניוומ

 75 :סניוו הוכ:מ 'סכ כפוכמכ | ,קיפל גייקס | סייכד '6 סויכ ספ סניווכ סלכקנו

 :םיעי ו"ע

 יסכ לכמ עדונ קסכקע גיכ| דיספס ןוסגס לם  וקקדלו וקלודנ ףקוס הנהו

 תיכ ?כ לס6 סלוע ידומע סעלקמ דסל סיס ליז וקם ,סכוס יכעס

 = סינוסנס ינפ ומכ .סלונס יניע לופמ סוס .סנ סיסקו ,[6 ססילע ןעסנ סיס ל6כשי

 לוז .סדוככ ססככ6 ס"ומ לודנס וניככ ססו לוקס | לודס יכספו ישסכ .סיכידלס
 גפ וכיפס | סיכוכנק ₪25 קפלסו = ,לייז סייסנפו6 דוד "ומ ססלופמס ןוסנסו וית

 קופחפ קוכופקו .סידככנו סיככ סילפס ולכס סנ ,עדונכ סקמכסכו סקלוקכ לכח

 קוגידמסו קולקקס תגסנס תודלעו סוכיטיס דומילכ סתודכט גדוגמ ךס  ,סככמל דע

 סיכוקככ | סלוכ וכלפנו ססייחכ | סופדס .כו5 ספילוקל ןמזס ססמע קיפסה ל

 לחסל ויכפסמ לק וספדנ ליז סדוככ ססככ6 'כ :ןופנקמ קכ) ,סוס סויס דע

 ת"וס יכפסכ וספדנ ססיתוכוססמ קיקו = ,(5"ז סינככס | ונחסו וככ י"ע וקכיטפ

 סכככ וילסס כיססס כס לקסכקמ גייל ילפס לכמו ,עודיכ .סנמז ילודנו ימכסמ

 תכסמ לע סיפודימ לפס (5  ססו | ,סילפס ינפ קל סיכוקככ .סויס דוע וכספנ

 םילעכ 'כ | ןולגס | ןככ לכסש  תוכככ 'סמ לע סיפודיס סע לכוסמ סוסו קכס

 "סימופכ ופכ סיכפס 50 ינפו ,סליגמ 'סמ לע סיסודיח לפס (3 ,ל"[ םענעקסע

 לכמ כפ6 סוכופתו תו5סמ לפס סג ,םיעי 'ס םוקכ די יכתכ סייס .תולנופ 'סכ

 כחסכ



 אלק יפוי תלילכ 1

 תנירמב לארשי תולהקב מ'רלו דיבאל לבקתנו ,םימכחל בא קדיה רככ
 קקחנ רשאכ ץיטסורפ ק"קב כ"חאו ריזמעיק קיקב הלחתב ןירהעמ
 לבקתנו הלעתנו הלע םשמו .םש אניווב ןשי ע'בב ותבצמ ןבאב וילע
 אב זיעת זומת ח"רבו ,היתולילגבו אצנגמ ק"קב מירלו דיבאל כי
 לע תוכז םירהמ לבוקמה ןואנהמ זמרה לוק רפס לע המכסהב בש
 תרומ ירחא םנ םלואו ,(ט"עת םדרטשמא םופד) הנשמ יודס השש
 ד"בא כ'ג תויהל ואסכ תא שרי זאש חיעת תנשב ליז ןואנה ויבא
 ד"פת תנשב אניוומ רישה ונתוח ;רומ ירחא םגו ,הנידמהו שיינ ק"קב
 ,רנה תרונירמ לכ לע םג דייבא זרויהל ואסכ זרא כ"ג שרי זאש
 הנידטהו אצננמ ריעב ול היהש תינברה תישמ תא בזע אל זא םג
 אויקלאז סופד) ד"וי ע"ש לע הדוהי םחל תיב רפסל וערמכסהבו
 ןואגה וימ איאב שירעב רכששי 'קה םואגי ח'הע םש אב ,(ניצת
 קיקב הנוחה אקארקמ ל"צז לאירכג ה"ומ  תודיסחבו הרותב םיפרופמה
 הנהו "הנידמהו אצנגמ ק"קבו רגה תונירמ לכו ןירהעמ תנידמו ש"נ =

 לכו .,ליינה זרונידמ שלש לכ לע זריה ותלשממ ףקות יכ םנמא םא
 ןכשמ ז"כע ,ותדוקפל םישחו ,ותעמשמל םירס ויה תונידמה ישנא

 ןואנה ונתוח ;ריבב אניוו הכולמ ריעב וימי לכ "ה תועיבקב ודובכ

 םויב הלעמ לש הבישיב כיג שקבתנ םשו ,עודיכ ל'ז רעמייהמרעוו ר"שה

 לד הוח הקבר ;ררמ הריבגה ותשאו ק'פל ג"יקת ןושאר רדא ויכ

 ןואנה לבקתנ ותריטפ ירחאו) ק"פל ט"קת לולא ז"י םויב םש הרטסנ

 'ל
 תיק קלו ,סמופמ וכממ עדונ סלו  ,דכסנ ןמזס ךסמנ ךס .,סיכוקככ כ"ג לסט

 ונמז יפכסו ילודנמ סיוט יכפסכ םופדס כול 195 תוכהכו תולודג ויתוכופקמ

 סכלסל ויקוכוסת סל כיקס ל"ז סוסו ,סקיקוקיפס) סקיתולסס ויל ופיל 8

 סינפ ק"ןסכ סמגודל 'יע = ,סכוקס קועיקמ לכב ככ  כסכמכ לופלפכ שפ₪%

 ם"ו6 קלס כקעי כמ "ופכ ןכו ,כ"מ ןמיסו ט*י ןמיס "כ תוכיפמ

 סכוקס לע 3קעי סודלוק יס  ומסמ כ"; םפדנ סדנמ יככד חלקו = ול ןפיס\

 סדרויפ סופד) סקפרקמ | גכעכנילויס כקעי ס"ומ ברכס ודימלק רכסמ .,(000\ 'פב

 ,ם"פיו יטילס | ןמיס | קלכ 'פ סלותס לע ףסויכ תודמ 'סכ ןכו ,(קיפל פק

 סיכממ .ס"ומ כרס ודיפ:מ רכסש " ןמיס | 6כיו 'כ קלופס 52 ססוס ינכ0 "סבו

 : סזכ ודו ,קכותס לע כקפי לחג לעב ןופנסכ קינפיילמ ןמטז

\ ₪ 



 יפוי תלילכ

 השמ יר ןואגהו ,םש נוופשלקינ ריעב דיבא ברל ץילופ השמ 'ר
 ן* רע ןירהעמ תונידמ לכ לע דיבא ברל לבקתנ קינפיילמ בובל
 ןושרג 'ר לבקתנו בובל םירהמ םש רטפנ זאש ,קיפל ח"יקת תכט

 :(עודיכ הנירמה ברל םג זא ץילופ
 תנירמבו ,ט'רפפב זיולקב דיבאה ן"ק השמ 'ר  ןואגה תוודוא (ד

 ןואנה אוהו [הכה ןיטאש לאומש תומ ירחא) טאטשמראר
 רישה לש ינשה ונתח (ךיששרהמ םשנ ארקנה תועושי סוכ 'פ לעב
 תרחב יכ םנמא םאו ,רקיה ךרפסב דאמ תרצק /אניוומ רעמייהטרעוו

 קדמו היה יט ןב פיכע וב ריכזהל ךל היה זיכע לבא ,הרצק ךרד ךל
 קפס ןיאב ;אניוומ רשה לש ונתוחמ היה םא יכ ?עדנ יכ ויבא םש
 חכשל רכזנ ותוא ונאצמו ,לארשיב דככנו לודנ םדא כ"ג היהש
 ביל ה"ומ ןיצקהו דיגנה ברה אוהו ,רזעילא יבר בישה 'ם תמרקהב
 היומ ןואנה ברהש רמאנ םש המדקהבו ,מ"דפפ ריעה ידבכנ יריקומ ןיק
 ךישה לעכב וניבר לש ויבא יבא מידפפ ק"קד ןייד יזנכשא ץ"כ השמ
 ;מירפפמ ליז ןיק ביל  היומ ןיצקהוי ריננה לש ונקז ודוד היה ליז
 היומ ןיצקהו ןואגה ונבו ,ק'פל פית תנשל ביבס רטפנ אוהו ,כ"ע
 פ'ת תכט ג'י םויכו ,דחא םוקמב הלודנו חרות ול היה ל"נה ןיק השמ
 שרוחה שוריק 'ה לע לארשיב העושי רפס לע המכסהב אב קיפל
 פופד) אטילד יאניזארמ ףסוי ה"ומב ןתנוהי ה"ומ לודגה ןכותה ברהמ
 " ןיק ביל ה"ומ א'אל ןב השמ 'קה, חיהע םש אבו ,(פ'ת .מ'רפפ
 טאמשמראד תנידמ לע פיצמו מ"דפפ הפ הנוח מ"כה לייצז אגניב

 = /רקדצמו הזה ןואגה חבשב כ'נ רבחמה רפסי םש המדקהבו ,ילילגהו
 הנהו :םש ליזו רקיה ורפס תספדהב רוזעל וריעמ ול היהש ,ונורזפ
 תא לבקלו ךליל ינפ יתמשו ריעל ריעמ תתכל ילגו תא יתאשנ
 ןואנזר אוה) לאומש היומ לודגה ןכותהו םסרופמה ןואגה ברה ינפ

 ק"ק .הרטועמהו הללוהמה ריע זיולקב הבישי שאר | ,(ל'ז ךיששרהמ
 כיחא םימעומ םימי הזיאב לאומשד הישפנ חנ המש יאובבו ,טיידפפ

 ויניעב ןח ל"ת יתאצמו ,ידי השעמ ותוארהלו וינפ לבקל | קר יתיכז אלו

 , .רוהמ רופצ ן'ק ינפל 'ה הרקה הנהו ,יוכו םיכלמ ןחלש לע ותולעהל
 זררות ,ןשי אלמ שדח ןקנק וירנ ןיק השמ ה"ומ לודגה ברה היה
 ןושמש ה"ומ םסרופמה ןואגה ןתח אוהו הלוע דחא סוקמב ,הלודגו

 םייהטרעוו
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 בלק יפוי .תלילכ

 רוהטה וחור הכדנו .דאמ וינע השמ שיאהו אניוומ  וירג םייהמרעוו
 ,וננינעל ךירצה ליכע ,"הז ירפס םיפדהל הבורמ עויסב ונעייסל

 ךניע התאר רשא לכ םש ךרפסב תאבה יכ !יריקי דאמ תובטיה זה
 תלוהג תלהתמ בוט ורבד רשא םירבחמה ילודג ירפסב

 תנידמו שינ ק"דבאה םייהנפוא דוד היומ הלוגה רואמ ןואגה אוה דוד
 ודיחי ונב ףסוי תלודג תלהתמו ,ןעמהעב תנידמו גארפ ק'קבו ,ןירהעמ
 היהש יושילעה ק"דבאה םייהנפוא ףסוי ה"ומ "הרה אוה ףסוי תרופ ןב
 וריאהש דבלמ רשא יאניוומ רעמייהטרעוו רישה לש ישילשה ונתח
 לארשיב תולודנ כ"ג תושעל וביטה דוע םתמכחו םתרות רואב לבת ינפ
 םנוהמ ךומתלו  תולשוכ םיכרב קזחל םנורזפ תקדצבו םבל תבדנב
 םנימיל ודמעו םתרוק לצב תוסחל ואב רשא הרות ישפות לכ םפסכמו
 תאז םכג ףאו ,םירקיה םהירפס רואל איצוהל ולכויש ףסכ .ןעשמב
 םינושארה ןמ די בתכ םירפס המכ ןתנ יכ ל'ז .א"דרה ןואנה השע
 םלוע רואל םאיצוהל ולש םירפסה רצואב םיגוממ ויה רשאמ ל'ז
 לע איבטירה ישודחו ,הרותה לע  ם'בשרה 'יפ ומכ ,םיברה תוכול

 הכגשנ האילפו) ,דועו רועו ,םיערז רדס לע ש"ארה שוריפו ןיליח 'סמ
 םירפס סיפדהל ופסכמ רוזעל המידק ןיד ןתנש לע הזה ןואנה לע איה
 דחא פ'כע רואל איצוהל כ'ג לדתשה אלו םיברה תוכזל ,םירחא

 תועצקמ לכב ומצעב ל'ז אוה רכח רשא םידבכנהו םילודגה וירובחמ |
 ישודיחו םיקסופ ישודיחו תוכקה ישודיח םיללוכ םבור רשא ,הרותה
 לודג רובח אוהו דאמ הברה תיוש םגו ,וארקנ תומשב םלוכו ,תודנא
 ופיגל ןייעמל כ'ג היה הזה 'פהו דוד לאשנ ת"וש םשב ארקנו דבכנו
 םירבד הברה ונממ קיתעהו ליז בקעי קח לעב רשיר בקעי ה"ומ ןואגה |
 ,ולש בקעי תובש תיוש וירפס יקלח 'גב אנידל  םיעגונה םינינעב =

 ,וזרומ רחאל אלו וייחב אל םלועמ סופדה רוא ואר אל הלא לכו
 תבש 'פמ לע םישודיח תצק תלז ,הזה םויה דע םיבותכב וראשנו
 ק"דבאה ליז .ן'רירהמ ןואגהב םהרבא היומ ברה ודימלת ונממ עמש רשא
 הדוהי תיב 'פ שארב ססיפדהו ודוד דעומ םשכ םתוא ארקו ,שילאק
 סופדב כ"ג ונממ ואב דועו ,ליז ן'רירהמ ןואגה ויבא רבחש ם"שה לש

 לקש רשא ונמז ינואגו ימכח ירפסב תוכחרו תולודג תובושת הברה =
 ןכא 'פבו ריאי תוח  יסבו בקעי תובש ת"וש 'סב ומכ ,םהמע *רטו |
 םהושה ל



 יפוי תלילכ

 ויתובושתמ רכזנ ןכו רזעילא 'ר בישה "ושבו לאקזחי תסנכ 'סבו םהושה
 ירפסב ויתודלותב הזמ יתרבדו ,ביי  ןמיס איח תוריאמ םינפ תיושב

 .ב"ח יפוי תלילכ

 תאבה אל יכ לע איה ידידי ךילע סג תצק יניעב אלפי רשא הנהו
 עשילא היומ שישיה ג"הרה םהמ רפסש המ םנ םש ךרפסב

 ך'באה אקארקמ לאומש ףסוי 'ר ןואגה ךימלת) אנדרוה ק"קד ר'בר
 לע תוהגהו תוכרב 'סמ לע רבח רשא םינש יפ ורפסב (מ'דפפ ק"ק
 ,םיערז רדס לע ליז ש"ארה שוריפ כ"ג וב ללכנו םישה תותכסמ הברה
 ןמ שוריפהש, בתכ םש ל יה'צת תנשב אנוטלאב םפדנו
 ;ריבל אבש דע םינש המכ חנומ היה םיערז ררס לע ש"ארה וניבר
 הנירמהו גארפ ק"קד ם"רו ר'בא םייהנפוא דוד היומ ןואגה לש רצואה
 לודנה ןואנה האישנ יבד אנתה ו"רנ ףסוי היומ גיהואמה ברה ונבו
 ילכואמ היהו שדוק הואונ ותיבל ותוא םינכה אניוומ ל'ז ןושמש היומ
 םהה ויבא תדוקפב ל"נה שוריפה ול רפמ וילא ותבהא בורמו ,ונחלש

 .ל"כע יסופדה תיבל ואיבהל ל"נה ןואגה

 א"הר ןואגהל דיחי ןב היה ל"נה םייהנפוא ףפוי ָהי"ומ ג'הרה יכ עדו
 םג רשא תוריבגה ויתונב דבלמ ,ותלוז רחא ןב ול היה אלו ליז

 הכו ,רחא םוקמב ונלצא ראובמכ ,הזה םויה דע לארשיב םיתב ונב םה
 'ר ברָהל בישה רשא ותבושתב אידר ןואגה ירבדב שרופמ אב הז
 יכ א ןמיס ףוסב רזעילא 'ר  בישה ת"ושב) ליז ץישפיל רזעילא
 חצנל יינ ףסוי היומ גיהואמה ברה ידי חי ינב, ףפויל ונכל ארק םש
 ירה  ,"ניצפייל  דיריב תעכ אוה רש רבונה ק"קמ יושילעה ק"דבא
 םותכל יתכרצהו ,ול ריחי ןב אוהש ףסיי 'ר ונב לע ליז ןואגה בתכש
 "בתכש אמיל ימכחמ - םכח םשב תעכ יל דגוהש ינפמ הז
 ! ימשו לינה ףסוי יר דבלמ רחא ןב דוע אידר ןואגהל ול היהש ורפסב
 ברח לש ויבא היה רשא .טאטשאיירפ ק"דבאה םייהנפוא ביל 'ר היה
 ,קידבאה םייח םהרבא ה'ומ ג'הרה יבא איונומורקמ םייהנפוא ןועמש 'ר
 רבדהש םה הגנש ירבד הז לכ הנהו ,כ'ע ןיראננוא תנידמב ליצעפ
 ןואנה לש ונב ללכ היה אל טאמשיירפמ ה"פוא ביל יר ברהש עודי
 ובא יכ = ,איונומורקמ ןועמש 'ר לש ויבא ללכ היה אל םגו ,א"דר

 לש
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 גלק יפוי  תלילכ

 ה'פוא ביל 'רו  .איונומורקמ דוד 'ר .ומש היה  איונומורקמ שיר לש
 הארת רשאכ  איונומורקמ ש'ר לש | ונתוח היה  ל"נה טאטשיירפמ
 ןואגה תודלותב ונלצא רכזנ רבכ לינה ןועמש 'ר ברה הנהו ,האלהל
 ,םש .ונבתכ רשאמ .היצקב הפ םשור יננהי ,ול דכנו ןינ היחש א"דר
 רימלתר היה ופריח ימיבו ,ונינפלש רודב יח היהש עודי הזה ברה יכ

 ערונ ת"וש לעב גארפמ  אדנאל ל'גס לאקזחי  ח"ומ ןואגהל
 ימיב) טסעפ ריעב :ץ'מלו ןידל לבקתנ ןמזה ךשמ ירחאו הדוהיב
 רפס רבח םשו ןשי ןבוא ק"דבא זא היהש ליז ץנימ השמ 'ר ןואגה |

 הצילחו ןוטיג יגיד לע .םינטק .םירפס הזיא דועו תיביר 'ה לע עדמה
 שרוקה רזנ סרטנוקו ,הירומה רה 'סו ,םדקה רה 'סו ,למרכה רה 'ס םהו

 ויבא ייחב רוע רטפנש ליז םייח םהרבא ה"ומ ףירחה ג"הרה היה ונבו
 תופילח ול היה םגו ,לבא רה ם"חמהעב אוהו ,םינש ח"כ ןב ותויהב
 קינפייל .קידבא ליז .ליקנערפ ךורב ה"ומ רידאה ןואנה םע תיוש יבתכמ
 רשא תובושת ול דועו ,תובושתה קלחב םימכח תרטע ורפסב האובמכ
 כ'ג .איבמ  ל"נה .ןועמש 'ר ברה ויבאו ,לאוש "שא לכל בישה
 םשו יםישנה תומש ינידב 'מ  ןמיסב הירומה רה ורפסב ויתובושתמ
 דוד ה"ומ ןב ןועמש יקהו ליהזב וסוחי רפס | כינ בתכ .ורפס ףוסב
 ן ן ו ה"ומ דיסחה ברה ז'אאל דכנ ןירב ביל היומ ןיידה ז"אאלב איונומורק
 0 רכששי ה"ומ ןואגה לש וג ונב ד הרבא
 ְ 'קו ץיוואקפאב ק'דבאה םייהנפוא ביל הדוהי ה"ומ ןואנה ברה .דומכ
 תשאו ור םייהנפוא דוד היומ ןואגה לש 5 ו ג ,ישרעפ

 .כ"ע "היהללצז םייהנפוא ביל ה"ומ ו ד"א תב איה
 הזיא ובתכש המ יכ ,הנטק תחא הרעה דוע הפ ררועל יתיארו 6 =

 תעב רשא ,םהירחא כ'ג  תכשמנ ידידי התאו ,םירבחמ
 כ'ג זא השענ ,גארפ ק"קב דיבאל ש"נ ק'קמ א'דר ןואגה לב
 רבכ רשאכ ןוכנ אללו תמא אלל איה ,הנידמה 5 לע ד"בא :בר
 א'דו לבקתנש תעב יכ תעדל וניארה םשו  ,ויתודלותב הזמ ונבתכ

 ,בירחא םינואג ינש תלשממ תחת ןעמהעב תנידמ התיה רב ארפל |
 ש"ארה ןואכה ןב) אריפש ףלאוו ה"ומ ןואגה תלשממ תחת יצחה
 , < ןואגה לש ויבאו .,מית תנשב רטפנו םש פגארפב ד"בא היחש אריפש

 קידכא היהש  ,ח"וא לע אבר הילא רפס לעב אריפש הילא ה"ומ
 קדיהו (נארפ ק"קב .אתביתמ שירו ןשרדו לילגהו ןיטקט קיקו ןילאק <
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 וניבר ןואנה תלשממ תחת היה ינשה יצחו ,הנידמה בר םשב ארק
 שיר כיחאו ץינדיור ק"קב דיבא הלחתב היהש ל"ז  אדורב םהרבא
 קר הלחתכ ד"באל לכקתנ אל אידר ןואנחו ,גארפ ק"קב אתביתמ
 הנידמה תלשממ הלטנ - יב ,הגידמה לע אלו דבלב נארפ ריעה לע
 מינה 2 רחאלו גארפב םתבש ךשמ ימי לכ לינה םינואנה ינשמ
 ;ראב זא ,ץימ קיקב תונברה אסכ לע תבשל םשמ אדורב םהרכא
 בר היהו - ףלאוו 'ר ןואגה תלשממ תחת כיג תינשה הנידמ יצח
 הילא לעב אריפש הילא 'ר ןואנה ונכו ,ןעמהעב תנידמ לכ 0

 םהרנא מינה לש אסכ םוקמ לע גארפ קיקב מ"רל זא הנמתנ הב
 לש הבישיב שקבתנ יכ םש ואסכ לע םיטי ךיראה אל ךא ל'ז אדורב
 וירחאו .ק"פל כיעת ןסינ 'ח םויב ל" ןואגה ויבא ייחב דוע הלעמ
 2 ןואנה הנמתנ זאו ,ק ק"פל ה"'עת םבש " םויב ל"ז ויבא םנ רטפנ

 ונתח היה יכ) ,ומוקמב ןרהעמ .תנידמ לכ לע בר | כ"נ תויהל אידו
 עיא םתח יכ כ"ג אצמי שפחמהו .(ינש נווזב ל"ז ףלאוו מ'גה לש
 ללכ רכז אלו ,"גארפ ק"פוחה, הלחתב .,ויתומכסה לכבו . זיתובושת לכב
 הגידמהו נארפ ק"פוחה ע"א םתח ונתוח תומ רהאל קרו ,הנידמה תא
 םש הספדנש היכ "יס ,דיויח לאקזחי תפנכ ת"ושב אמנודל 'יע ,יוכו
 תנש לולא ז"ט םותחה .לע םש אבו רבהמה לא א'דר ןואנה תבושת
 :שיעי = .הנידמה לכו גארפ קיפוח םייהנפוא דוד 'קה םואנ ק"פל זיעת

 : רורב הז לכו

 ה"נ רצ ךרפסב תכתכש המב ךתוא ררועל יתרמא איה תחא דועו
 בישה רפס לעב ץישפיל רזעילא 'ר ברהש, םש 'ב הרעהב

 ,יאקארק ק"קד מיופ סעלאי ןועמש 'ר ברה לצא לדגתנ רזעילא 'ר
 ןמק לע קו בותכל ןכתי הז ןושל יכ ,הסי תקתעה אל הזב הנה
 ןכ אל לבא ,המוקב לודג השענש רע וימולע ימיב ךנחתנו לדנתנש
 [ י'ע קרו ,וימולע ימי ורבע רככו ,םינשב לודג אוה .רככש ימ לע

. 

 < םימכחל שאר תויהל םמורתנו לדגתנו ומש םסרפתנ ותמכחו ותרות

 'כ בישה לעב ברה תמרקהב םעפה דוע הארו אנ ךל התאו ,ןבומכ
 . םישללש ןב ותויהב יכ ומצע לע דיעהש םש אצמת הנהו ,רזעילא
 םע המרב ותכישי גהנ םשו יצווארטסא קיקב ד"באל לבקתנ ח'כל
 םשמ לכקתנש רכדה לגלנתנ כ'חא קרו .םינש המכ טה טייט
 וריעמ דרטנ זייעו ,ןנוהכ ול התלע אלו ,זנכשא תנידמב ד"באל

 ךלהו
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 דלק יפוי תלילכ

 .אקארקל אבל ארקנש דע חונמ אצמ אלו הלונ לא הלונמ ךלה =

 ברה ותגוז דוד ידי לעו  (וימולע ימי וילע  ופלחו ורבע רבכ זאוע

 םמורתנו לדנתנ ,אקארק הפ גיהנמו שאר סעלאי ןועמש ה"ומ דינה

 אבלו תאצל םילודנה ריעה ימכח םימכחל שאר תויהל הלהתלו םשל

 דטפנש רחאל קרו ,הרידאהלו הלידגהל הרות לש התמחלמב םהינפל

 םיאנוש סגו אקארק הפ ותבישי ול הברע אל בוש לינה ןועמש 'ר

 טיוואיינ קיקב ד"באל .לבקתנ  םירבד ילוגלג | ירחאו וילע ומק םיבד

 :ךינפל רשא תא ןיבת ןיב התעמו ,םש ר"תכע הנידמהו

 ירוהרה יל שי הזב 5 יר בישה לעב ברה ירבד רקיעב יכ עדו

 לע דואמ זיופה הזה ברה יכ ,רורב יניעב הארנ יכ ,םירבד

 ק"ק ינואגו ימכחל שאר  תויהל םמורתנו לדנתנש בתכש המב הרמה

 ימכחש עודי רבדהו הרות לש התמחלמב םהינפל אבלו תאצל אקארק =

 ריבכ יכ ,ללכ ול םיכירצ ויה אל .אוהה ןמזב .אקארק ק"ק ינואנו

 ןאמ יזח קופו ,ודעלבמ םג הרות לש התמחלמב םוחלל םדי האצמ

 ה"ומ לודגה רואמה ןואנה אוהו ,זא והיילע דיהסמ אקד אבר ארבנ

 בתכש (ב"ב ןמיס ג'ח ורפסב) תוריאמ םינפ ת"וש לעב שיא ריאמ =

 עקרקב ןודא התעו, אקארק לילגמ אתתאד הגונע ןודגב הבושתב םש =

 ךומסל הלילח לבא, כג : כ םש וירבד םויסבו "אקארק ימכח ינפל

 ירחאו ,"אקארק ק"קד הלוג ינייד החמומ ד'ב ומיכסיש דע יתעד לע

 ק"קד ןיד תיש יתעמש הז רחאו, דוע בתכ םש הבושתה תולכ

 םינפ ל רידאה ןואגה םא התעמו ,ל"כע "ימע | ומיכסה אקארק

 לללכ םיכירצ ויה אל | יאדווב  ,עקרקב םהינפל ןד היה תוריאמ

 אקארק ק"ק ינואגו ימכחל .שארה היה .איהש עירומה רזעילא 'רל |

 :הזב ידו ,לי'נכ
 ואב רשא םירקיה ךירבד לע םג טעמ - בישהל ידי ףפונא התע הנהו |

 תואושתו הבר הדות ךל ןתונ יגנה 0 םרטב ךא ,ילא ךבתכמב

 החותפ תרגאב בורקמ שדח יל תאבה רשא הרקיה האיצמה לע ןח

 ל'ז לישעה היימ לודגה וניבר ןב אקא רקמ לואש 'ר ןואגה ד'ע ילא

 ןואגה ןתח היהש טילחהל םוקמ שי םא ירפסב וילע יתקפתסנ רשא

 לעב וניבר = לש ונתוח כ": היהש אקארק קידכאה שלשיפ ביל יר

 סיברועה ורפסב בתכש ילומרכ א"ר םכחה תעדכ אלש הזו לאומש תיב

 ּהיהש בימיה ראב לעב לדנעמ הירכז 'ר ןואגה ןתח היהש הנוי ינבו < [-

2 
 יור
 וא-



 יפו תלולב |

 גו,  ל"הזב ךבתכטב י הל תבתכ זיעו ,ל"נה שלשיפ ביל 'ר לש ונב
 יתאצמ גארפמ תובצמה ןיב יכ איבנמ ףידע םכח ורמא תמא יכ ךעידוהל
 .(ליצז לישעה 'ר = וניבר ןב אוהו) .אגולנב רטפנה לואש 'ר תשאש
 ביע ."חלודבה ךניעב תיאר רשאכ ,שלשיפ ביל 'ר לש ותב התיה
 "היאר ילכ ףא םדוקמ םגש ידידי ךממ דחכא אל הנהו ,ךנושל
 ול הארנה יפל יכ ,הזב ילומרכ 'ה ירבדל כ"כ ןימאפ 'יתייה אל כג
 כתי ךיאו ,אקארקמ לואש 'רמ  רתוי שישק לדנעמ הירכז /'ר הוה
 6 וז היאר ירחא התע םג םלואו ל לואש 'ר היהש רמול
 ןיה םאש ('א ;אכה אניזח אק אהימת  ירת יכ ;הזב תצק ךובנ
 8 תיב לעב לש ופיג היה ירה כייאו .שלשיפ ביל יר ןתח לואש
 ושתב "יפיג, םשב לואש 'ר ותוא ארק אל עודט השקי הז יפלו
 ע'כהש םש איבהש ןודנב זיק ןמיס איח / תובש תושב תספדנה)
 ומ וניניעב אלפי תינש תאזו (ב ,שיעיו חיבה לש וקספ לע קלוח
 ,גארפל אקוד עופנל לואש יר תשא הרחב עדמ רבדה רקיע םג
 חפשמ לכ ןכו היבא תיב תוחפשמ לכש עודי אלהו ,גארפלו הל
 1 אק אקארקב םהמ םרובכ ןכשמ היה םלוכ היתונבו הינכ לכ םגו הימח תיב
 ושו = ,אטילו ןילופ  תונידמב ללארשי תונכשמ ירע ראשב םבורו
 זז םוש םש יתאצמ אלו גארפ תובצמ לע רעלנ 'סב םג יתשפח
 א התעו כ ,תעכ יריב איפר רבדה  ןיירע  כ"עו  ?התבצמל

 00 :תורקיה ךיתולאשל

 קיק .תוחפפמו סט  םכקנס םדח .רפס ידי 9כ כולקמ הז הנהו (כ
 + | ₪ ו 2 קפה ניס יכ סקמס ידי ססעמ .פוקו  ,"ןסיקוכ5מ .יפ

 / -ונימופו תוסקי .הוכטס סע | םופדס :כו85 ופינוה טסעפסדוכמ | ןפמסיוק ד"כ

 ל .סכלממ סקסעק 6*כ .ד95 יק55מ: וכ .יניע יקככעס כספכו  ,הלוקהל יל5  וחלפן
 = לדכמ ןויד קס .ה"ןמ "קס םפנ ד30 סכט וייט ג"עס קנסכ,, ליסזכ סילע קקחנס

 ופמס ןולנס ןקמ ליז ס"פ פלסמוכ לכסשי .ס"כ סנעככ ןינקס ןכ  ,חייגד ק"חמ 'פו
 עלופ ללכקנ 65 סנסו ,כ"ע "לילגסו סקפלק ק 2 פילו ד'כ5 ליז לולס ס"ומ

 ,!כמ - ,5לסמוכ רכפש .'כ  ויכס 6 ןייד קס 'כ 5 .סקלכקמ ?ולפ 'כ ןקמ
 | ןימונכ .יסקו: ויכתמ ינמ דכנמ יכ 'בדמ לכד .סזכ 6 עדוותנ פייסע סנס "סיש
 0 .ריעכ קנעכ .םסת סכשי 2-6 קס כ דוע וכ סיס לקפכקמ לולס 'ל ןופגס
 , לקלכקמ לופס ?כ| קב5 קכתכ עודמ  ,ליעלד סימס 2 סטקש .ססנ ז"יפלו

 תומ



 הלק יפזי תלילכ

 מ"ר היה רשא ןלרסיא ריאמ 'ר לבוקמה תודוא תלאש רשא ך'ע (א
 אקארקמ ל'גס השמ 'ר לש וסיג היהו ח'כת תנשב אניווב
 הפובכ ו

 יכ ןעי סח ,הקספסמ ינכ ןיכ. ןילופ תנידמכ .לל\ גסכפ ליעכ .לודל סלעב 'סומ
 . לוי סלחכ כ"ע 6 טקסס 6 סע ס< הרד רק5 ,קכ סל סיס" חל

 סימתה סנמס ךס ,ןילופ. קוכידמ> .סתנקז העל כופלו לוזקלמ קב 550 סמ

 וסכוקסכ | לסומס :םיכ לעב ככס 06 לופם 'כ סרק 65 עודמ ,ליעלדי מוקה

 :ספקתכ תלספנ ןיידע :יייסינו כ

 סקקעה כ"ג ס'פס דיכ סם יקסלמ ל"ל:ס םדקס רפסכ ספלה ךוע יקפקמ הז

 היסס סיככדכ .סינע קקסנש ליפס סקפלקמ .לוסם "כ קש לש ב5200 ןמ

 ןכ | ,לילגסו = 6קפכקכ דייכסו ע"כ | כיל ס"ומ | ןופגק קכ לחסל למ"

 םקלכקכ דיכלו = מ"כ לופס .סיומ ןוסגס תש ?'ז .רזיולק לדנעמ "ומ לופמס
 לע בסכו :וכ"ע ."ג"עס וילסכ םדוקב סכפפנ ל" לישעס .ס"ומ ןוסנק ןכ כולנו
 לגולג .ליעכ = ךכדכ לופס יכ | ןוטנס תומ יכל; סש קלעסכ ן6מפיוק "כ סי

 הכלה סדלטממ6כ | סיזנכס6 קייקכ | ד"565 סלק: לססכ זיסה ' לויס "זי סוכ
 ,לדנעמ סירכז .ס"ומ ןכ ו 'כ ביל 'כ לס .וקכ .סתיס .פיסו ,גסרפ ליעל ןקנמל₪ <

 ומס .סזכו ,לסוממ םיכ 'ס לעכ ?ם- וסיג סיה לופס 'כ יכ הסוס ספלמה א דעו |

 וול"גכ ןוסנק לש  וסש6 לכדכ יח | יפוי תלילכ ולפסב ל ריכס הוקיסס
 ::סמ .סלעָבּב קיידבס ?"כע ,

 תא סגו ויככד תפ סיס קס סקתס ךי6 יתופככ יתממותסס פעמ 65  הנהז

 תשסס טילסמכ רככ יתוס סקע סס יכ ,וכסכמב יל5 בסכס סממ ןפכ :ונוסל

 ינעייסל .כייג 63 סוס .קכו ,לקסלק קיידדסס םלםיפ כיל 'כ כ .סקיס לוח 3

 קפע יכ | ,יפע רכדי = קכסמ .ןומלכ  ןסכו ,גסכפ ק"ק לם .סכ5מה מ וס פשה

 קס סקסו כקלו ל"נק סכ:מכ יפ לע עילכסל סכ םוסו לבדכ קפקממפ קוק

 לופס יכ לש וסש6 רכדכ רטכיכמעה כ"כס תוקיפס ומק] קזפוע מצע
 ימע :ינקז .דגנ = ינדככל "יס .וקנוכ 06 ,סזכ וקנןכ סקיס המ יקעדו מלו = ,696

 לו  ,סע ןומקמ דח6כ ומנכלכ .סינתונ טז כפות לש6  "כילכו דופכס  לסוכ

 ויכוסס "+ כסכמ .ר"יס תולגסכ .סזפ ספל) ,ןידמ לע 255 טרפכו | ,לפס עדוול

 ליססל ונממ .םקכו ,ל'לס כסות ליז קיימכ ככס לע .כתכמ לע ל"דט "קס קמ סש <
 ,(םייעיו סכמס .ככס ופוקמכ כוסכלו ונתנידמכ "ה יסננ וסש סז לוק -

 קופלסל סיס וסנוכ 16 ודככ ימסב ינכיכזסל יל ידו  ,רסות סופכ ןפס יכניס ינסו |

 קוקיססס ומת 65 דוע תמפכו | ,סז5 סוקיססק ומק ודי לע יכ  סיפלוקס יניעל |

 וכ



 יפוי תלילכ

 : ז'ע הנהו ,טרופשש בקעי 'רל יבצ לבונ תציצ רוציק 'סב רכזנכ
 : יסקנפב יתאצמ ליגס השמ 'ר ברה םש תא יכ ,הרצקב ךל

0 ] 
 = ,וסינ סמ  לסומס תיכ לעב במס קמ  לוקם 'כ סכק 95 יכסס ,סזכ
 סנ .יכ "תעדל .ונסכוו .וניסכ רבכ וכ | ,ךכ לכ הטרכמ .סניס .סזכ  קכנמס |

 " סיסנסק תומפכ ןק ,סיקקוחמס מפס לקמ סודע סימעפל .סודיעמ
 /ע וקל .סימעפ .סמכו :,סנכס ינדחב סיפיס 0 סינפק ןיכמ3 ןקו
 לו) .קסוכ .כ'ג וכססמ :ינכ םדסק לפסכ הוכ;מק ינוינכ .סגו ,תוכיתיו

 קייפ .סויב  סייספ הנכד 'פ = סכנמ לע סם קקחנב פ"מכ דל סמ
 ךולכ .היומ סמוקמס .ףו5סס ותמונמ 26. לכ  'ס .סויכו | וקמכנ ספ
 % ם .ספכו 0 7 ןימתעמ  סנידמב .דיכ6 22 סיספ .םלזוע ,

 ! ,פוויכ כ - סלועמ .סיה סל לנס ככס יכ ,קקוסמה ןמ קפכוסמ
 :סזכ ידו ,(הפ לקקס . יסקנפכ .סיניידס ןיכ ומס 055 ל

 סכמהנ .יככל .יקמטמ יפדוק :כיג ספ :סנם> כוכ6 כוב ספע הנהו
 .- |, טפכ | םכקנס יה םדקס .לפסה .סכופקל 55 חלפם לע | ,ל"גס

 ,סלונס ינתלמ :ךמחכ .כ5ו6 וס יכ "ןסיקוכממ יס לע גפכפ

 :פנ ד ספ לקיס רפסק יל סיס יוד לרע לע ככועו .ןילוסיכ
 ! ןווכ .תופוקמכ כוככו ,קוככ ןיכמ\ עדוי לוק .יכ ,סיעופעפל ויס
 קלו | ,ןסילע בכועל סוקמס ספ ןילו ספי ןווכ 65 תומוקמ תלקכ ךס
 יקספמ .כספ .סמגודל קח6 .ססינמ לע סייכע ספ .רכועל יתכמל

 למסנ| כב | :דחכ | סינה קנס, ליסזכ '5 סב:ממ כקסעס סמ סב דיממ 3

 ופופ הועכנ כ רכסמס עב | ,ליז כקעי .ס"ומ ןכ = ףסוי ס"ופ לידכמ ןיידס
 = לעכ 5 :ןכב | וס, 02 סכעסב ןסמפיוק ד"כ 3קכ ז"עו ,כיע
 [ סמ לע סלקנו ,ה% יס דעלנ 'ע .התנמל ןמב לעכ ןועמס 'כ לס
 ו < זמב .סנוע קועכג ולפס ת6 כתכ סוסו ,גסכפכ ןכוסקכ ליווכז
 פי -קוכס לעכ כלסל יכ ,ןוככ 5ל\ קמפ סל סוס קז לכו ,כלע ייעייס
 .סמנמל ךפ= :עב ןועטמס כ | ככ יכ ,ףסוי 'כ מכ סיספ ןכ ללכ
 0 .דוע וקויסכ כקעי .תוכמ ק"ובכ םימעפ סמכ לכס לוסו | ,ול דיסי
 / יך סויכ .ויקוכס תוכלו ויקוכל ייחכ .דוע ויתוכט ינקכ לטפנ\ ,ןינדיוכ

 ה כקעי תוככ ק"וס 'סל וקמדקסכ- דיחי 230 ויס וכ םעיו  ,קייסל

 "תנסכ = ויקונב ימס5 .עיגססכ- כ יסדג כב5 ידיסי וככ, סם וקניקכ
| 7 



 לק .יפוי תלילכ

 וקלח לפנ םגו .ריעה ימור ילודג ןיב הפ הנוח היהש וצי /

 ןלרסיא ריאמ 'ר ברה וסיג ךא ,תושדח םוש וילע אצמנ אלו ₪

 היהש <

 ןקפ לע | כ'ג .קקסנ .ןכו = ,םיעי "וכו = "36 משי = סכת וכ ינממ הקל '

 וילכד .ףוסכ ססו ה*5 ןמיס דעלנ 'סכ פיס ויכ6 וילע טק לפפ הנקס ו

 ןליפ דימי ןכ | ,קניק סבוכ יס רסס | יעלו יחס סכ ועמכ,  ל"סזב וילמ בֶסָכ

 סחומ תמדס לע סלעי ךיפ סתפמו ,םייעי\ "וכו "סנוכק ימ ינלפ לע ויקעטנ = 9

 ךככנ .כמפס .יכו = ,לככנ לו סיס 85 כש5 ףס" 'כ ומסכ לס כ דוע ו מ

 לחשנו ,סדוקמ חפש ךל ףסוי 'כ ססכ .ןכ כ"ג ו סיסס הויס) לכו ןיידע| ֶס

 ןכמס> | כספפ יפס לכד סוס סזב כיבלו סנעס ז"ע = ,ןל דיתו ןכ < ןועממ

 תוכ- :ככ לס .ויכס .לשיכ .ףסוי 'כ :ככ סייסכ סיס ןוידע פיס תעב ולס .,נלכ

 קורס  ןמז לכ םקיבס  ססכ | ןכסל "ספ סוכקל- סיזנכס6ס ךכד ןיפס עודיו .,כקעי |

 ה ףסוו כ כלו ,(סמ 'ד תוסב דייכ כסכמ ריייכ סורנסכ -קזמ 'ע)

 דוככ> כ"ס בקע וכמ 'ס5 סמדקס כ'ג ססעם סוס בקעי .סומש לעָב
1 

 ,שב .ותמדקסב .רפוכמכ | >"נס ןופמס "כ .ודכנ תומ :יכסס .סז .סיסו -

 ,'ס"סנ:ז = רבי .כקעי .סי"ומ | גלפומס ככס ןכ  ףסוי סל, = סוקחס

 סלות יסודיה .תנק .ונממ כ"ג ספדנו) | ,גפלפ ק"קכ ר"דכמ .ןייד כ"ג סיס

 יפכ ססו סדכטסמפמ .סדיל דוד .ק"ומ ןופנס לכהש .הכנתס לע סינכס יקל

 ,(קקמ סכסמכ | ומט .ותויסב ויסמ טמסס סמ / סודיח רבד .ככחמס סיכה | .תודלו

 כ סז לכו = ןק"פ> ס"5ת תנסכ | סבס "כ '\ סויב .סימי טככ ןקז סכ לפפנו |

 לדת ומ .סויכ, :יסזכ סמ בסכב 'ק .ןמיסב ג" כקעי .תובכ "סב ונינפל 1

 יכומ יכמ .קמב יבמב סרטכ .טנפנט ספר .כרוסב יל רקכסכ " ק"פל ה | מ

 יתיפפנו טכש וכ ו .סויכ 2": מלכה גפכפ ק"קמ ןייד לסיכ ףסוי ס"ופ |

 ל-סכש ד" סויכ .וילע 520905 ןיכיל5 065 | ןיסיכח ילעכ ןיכ :ופיס סוסו

 סיככדס יפ עו | ,כייפ "וכו = יייתכססו ,עקרק ג"ימ סכוסיכו לדנס :קפיחב
 ו 4

 ןכס יכ | ,קפזת ריקמ .ןכפס .סגו ,ופנטמ 0% סכוק לכ יכ .יטססמל 'בושס6-
-. . 

 55 םדסכ :נקלפכ רמפנס .רביכ כקעי .ס"ופ ןכ ףסוי סייומ .רידכמ ןיידס יתנפפ | ל
. 

 ו

 בקמי .תוכב 53 לב = ומ קבומ סנופ 0% 53 ל"ג "סב מסרט )< ,לימס | -

 זכו | ,ל'נכו כקעי סוכם עב לש .ויב6 קכ:מ סיס קר | ,ןפמפיוק ד"כ בסס 'רטסכ -

 :"םכירכדכ |: וכסזוס סימכת, = ולמס סזכ פנויכ לעו ז לעו ,קמסו כוכב הז

 לנו5 יס .כינ ידימ 53 ונוכמ 50 רכד לכ דימעסל כמוהו בתוכ יי

 סוככד .יכב וכ .יתפנמ =וב ינימ יתרנעה .רססכו | ,קיטיבכ סנש םוכפסה

 סיסומת

 *ונ-



 יפוי תלילכ

 יכ ,ע'על ללכ יל עדונ אל ,חיכת תנשב ,אניווב מיר | היהש
 לבקנ םא םלואו ,המכסה הזיאב וא ת"וש ירפסב ומש רכזנ אל
 היהש : רב 070

 2226 ךכדכ ספ .סנימסל יקכמסו  סינייטמ .סונוסג ינט .םודלוקל .סיעגונס .סיקופה

 לש . ודימלסו וכקמ 'יס כמ | ןילכולכ .דיכ6ס | םכיס ילתפנ 'כ ןופנס סודופ (6

 קודלוקב יפוי סלילכ ילפסכ וגממ יקככד לככ לש ליז .ליטעס כ ןואנק וניככ

 ומומ .םנס י5 ככבקנ 5 סעטמ וסוע תנס וכ יקלכזס לו ל" ליכעס "כ .ונכר

 ץוינה יכפסכ ססמ יתככד כמ סינוונמ .סינולנ סככס ןכ ומכו ,סתע סנ 5 סנ

 2. קני כ לכוקמס .ןוטנס סנ סכותכו

 ןופנס לעו  ןילכולד בכיס יכ  ןופנכ לע סכ דיעכס 5"ק ףוסב דוד קפ5 סל
 ₪9 וכ | ,לינס .יכפסכ ויתסככ סל כ"מה תנפכ | ססינם וכטפנס | סנזופמ קסני יל

 קכ כתכ) סינולגס קונסכ ללכ קדקד 65 פוס יכ יתעדמ ,ללכ והודע לע יפכמס
 שמו קמלק> ספכת לשסכ ,רכקמ סוס סימעפו ךיכסמ סוס סימעפ ,והכעסס יסכ

 יקס:מ טז קפכ סקעו ,סכוכסכ פמוסכ קל 5וק. תמלס 56 ןווכמ וה סימעפל

 ןימכוטד םכיס יכ תפוטמ סקתעס סש סספדנס ק"ק 75 ליס | תולפסמ 3
 ד כ  סכתס 705 לסקס

 יגיעמ דוד קע5 'ס לע ףיסומס יככד ומלעכ יכ ימיפכס סויסל :ןוסלס סזכ כפכ
 ןיווכוס ככס יניעמ סגו וסומ תכט ק6- לכיכ פלו לימס סוקמכ יפוי תלילכ לעכ

- 

- \.. 

 :ןוטסל קנס ףוסכ דוד קמ5 יככדכ וקמדקס 5 סותת6 טלופקנכפ ינככ לע וכפסכ

 וקופיכמכ ל6כ2כי יניע .כיפס ןילכול ק"'קד מיילו דיכ6- םכיס 'כ | +כ"מת קנס לע

 .לייכע .,כ"מס הנסכ סימסל סלעו טכופקנְרפ קייקל . מ"ל\ .ד"כפ5 לכקתכו ותופיקכו

 יפיע םופכתל ס5כ יכ ,ונוסלכ סנו וילכדכ זס 'חס לקזומ "ס 55 ספ סנ סנכו

 ו ןיפכומד טריק יכ לש ותומ סנס תעדל תקפנ רוקמ 55מ ודכל .תוס יכ .טיסכוקכ

 : כב .סולכ ליעוק ל5 ל6 = ,וכממ סיטיסיו .סינקז .יניעמ סלענ\ לתסנ "ספ סמ

 לכ6 7" ףיסומה לעכ יככדמ "כ .פיכסל םוכ "יס 55 ךיפ יתעדי סנו ויככד
 ביחלמ סוס וקונלכ יכ- ,סינסס ןינמב ללכ 6 ןק 6כמס ככ 100 יכ לכ עודו

 טחנמקכ סלט .וירכד כהכט סמ ומנע ףד ופולכ הפכה (מנודלו ,רנקמ .פוק ותונלכו
 םנטכ סקסכקכ: רטפנ | לייז םיכס לעב | םיקריס >פוי ומככש סט כתכ .סנֶכו ,ללכ

 | חנקכ כד6 'כ סקסכק ספ לטפכ ל" ףוס יכ ןוככ ₪לל\ סמס .0לל סוסו ,ס"ק

 שקסלק ספ | ןוסלכ .סופדכ סיימ קכו6 לוט לע "כס 'סכ  לסוכמכ ק"פל 'ח

 כ :'סמ .דועו = .קייפל "ה קנשכ סז ייסו הספדסס ע5מ63 .רכחמס ונככ רטפנפ

 ןמפיל

 1 .יקמסכ לו ,סנזופ קייקב די'כ6 סקרכס

 :.ףיסומס לעכל יקילכ; ייפעפו  ,כיטיס .לכדס יל ללכתנ 65 יכ ןעי סתומ תכפ סב

 ,שם סידקה כשס5 ותמדקס ףוסכו סיכוקככ = ןנפמפיוק ד

|. 



 זלק יפוי תלילכ

 אוזרש רמול םוקמ היה זא :בש  אניווב חיכומו דיגמ כ"ג אוה היהש
 השמ להקיו 'ס לע המכסהב אוה םג אב רשא אנהכ ריאמ 'ר ג"הרה
 לע 0
 ₪5 סזכ :סג .הנסו ,ק"פל .ט"ס | תנפב סקפכקכ = רמסנ "וי הופסוס | לעב ןמסיל

 קיפל דייית לול6 םדסל '\ סויכ ספ לטפנ ט"ןיוק לעכ | ןוסנק .יכ סנוככ 7

 םכזס תכרכ לעכ | רבינדייסק לפומס 'כ  :סש דועו ספד ק"מק | םקנפכ .שיימכ
 ,סקסרק לילנד .דעווס סויכ  קיננעמח ליעכ .כטפנו 6ק60קכ ד"36 וימי ףוסכ ייספ
 יכ סכטמס 56 = ןווכ 65 סזכ .סנו טיילת סנס רפפנב סם  ףיסומס לעכב ' 30כ\

 ססכ לע בסי רככ ט"לס סנסכו) קיפל ויילת זומס ט"י '\ סויכ לטסנ ל'ז :ןוסנס
 ןיסט סקזח יוק סנמיז 6סלקכו ,קזכ ידו (עדונכ ףילמ קקני "כ ןופנה ק6כק
 דיעספ רוכיד ותוסכ סנפ פלס וזע .סלודנו ,ללכ ףיסומס לעכ יִרָּבד לע .ךומסל
 סנזופמ קח יכ ןופגס לע ספ כ"ג דיעס כ"מס םנסכ לטפנ .ןילכולד םכיס "לש
 גזופד ךייכסס קחני 'כ ןופגס ילסס לקס תודע סו ,כ"מה תנסכ = כייג 'לטפנש
 סינוטגפ תפיססכ .דעווס 'ם60 כ"ג יס | סיסס סנפכו גימק סנש3 יס ןיידע "יס

 ג'מס כד6 כ" יד .סויכ ןינמסכנ דיכיכ ןילכולכ 'יספ ןילופ .תוכידעב תוכל יד
 לע | תוגסס .כשייל | כסז ינינמ רפס סספדס לע | ודקי ומיכסס סם לס6 ,קייפל

 ןקנ 5 יכ יח ןיידע "| ד"מת תנטכ סגו זיטס לעכ וכככ לע ףסכס 'תודוקנ

 קידכ .יניעמ ןיע סלעסב "יס | טז לכו סלוקס לע לסכ; ףסכ 'ס לע ןקמלסס
 ונתנ .וילכד .ולפכ | ףיסומס >עכ יככד לע ומלע ךמס יכ םיגכמ לו  ילס פלו
 ןולכופד םליס .'כ ןופגס יכ ספ 755 ףיטופס לעכ דיעסם ספ סנ יכ עדו .יניסמ
 קוכ סג סנס ,כ"מס .תנסכ סיעבי סלעו טכופקנפלפ ק"קד .מ"כו 'ד"305  לכקסנ

 יכסו .טכופקנלכפכ .ד'05 :לכקקנש כמו כטפס ךיפ יכ ,ללכ חנווכמ וקודע ןיפ

 ןוסגסל .סדוסי םיכ 'ס לע סמכססכ סכ זפו ,ןילכולכ דייכ6 ןיידע יס .י'מס סנסב

 לע .ירכו ,טרוסקנסרפד דיבסל לכקסכ יחמ בימת .הנבכ .כמפנ סס\ ליז .ן"כילקמ

 ןיוולוס ל"גס .ליטפעס 'כ ןכ "יעשו ס"ומ עדונס ןוסגק סס כשי טכופקנפכפ ססכ

 סגומ .ותויסכ = ג"לק תנסכו סלסמוכ ק"קכו | קינפיילכ דייכ6  'יק .סינפלמ לס

 כככ חיילת .סנפכ .סלוסו ,סלוקס לע "יכס כל 'ס לע ותמכסס סכ ןסנ .קינפוילכ

 תלחנ לטל סרב פכודסמ 'ס לע סמכסקכ סס 3 פו טרופקנלרפב ד"כס "יס

 סלודגס וקכופת סמ כתכ סם ק"פל "מק כפכ סג .סס ופסכ :ע .ךילססו קעבש

 ומס יכ 'ג .סויכ- סוקסס לע סע כו | ,כיס 'יסכ ססוקס ןכ6 קייוסכ תספדנס

 דס .ומוקמ3 לכקסנו) | כ'מ .ספו = סנופ ק"קל ספמ עסנ כ"חסו  קיפל ויימס

 סוס :ןכט ןויכו = (עדונכ = סיסיעש' סייס 'כ | לסומש 'כ ןוסגס סע עלופקנפלפכ

 יִכָס



 יפוי תלילכ

 היחו "אנהכ ריאמ חיכומ דיכא םותחה לע אב םשו הלבק ינינע לע

 גב םהיתומכסה יספדנש םיללודגה ראש ומכ אניוו ישרוגטמ אוה
 ערונכ אניוו ילוגמ ןכ םג ויה םהמ 0 רשא ,םש השמ להקיו

 תלאששו 2
 "ספ לע ססל פו .ליופכ .סיסכופ סז ןודנכ .דוד סמ ףיסומס יככד | לכ יס

 ו : לידו = ,וכמסיס

 7 = קזּכ | ליעל .ונרכזמ .ןנזופ ק"קד .דיכ5 קס יכ לכוקפס ןולגק .תודוא (

 ִת ל < 75. סולפסס ללוסכ סמ "סוסנ ןוז;< = סכטנוקכ יפיסכ ספק

 :מלש סימנס ןכו .סיככ ודיעקם סמ תפס סדכוע .סינפכ לכספס םיכה סס יכ

 בתכ "מו | ,כיפ :עימ  קקני  ר"כסומכ .סייס גנפומס ריססס 56 לנזופ קיקכ
 לסת סכלסכ סוקס ומס 025 סקלכס כ קחל 'כ לוס ;'5 סלעסכ ספ
 / רפסוקב תספדנס סהילסכ לכקו ד"כס "יס תסילכ סנ 256 לוס .פכנכו

 סלועמ .יכ ,ןוככ 5ללו המס 55  פוכ סז זכו ,ל"כע יייז ןמיס סדוכעס

 ₪ סנניווכו = קניולכ קכ סולכ .ד"36 | סָבַכַכְס כ" קתני 'כ | ןופנס
 ::קסני 'כ = ןופנס סוסו כת ד"כ5 8 סכ "ק לסיל ליעכו  .דוככ .ותסוקת

 | = ססככ6 ןנמ 'ס !ע  סמכססכ 03 י)ס| קנסכ 05 סולכ
 ק קנסו .קכוקס לע "כס כ 35 יס :ע סמכססכ כ ג":ת תנמכו ,ומלטכ סררב6

 :יעו וכולל וקוולכ % וכזנו ןמזק כספ  וכדסו .רודק תפומ  ונמזכ "יס .סזָכ

 3 ופה וככולו ומשכ כמ סוס לודגס סדקס תודלוקמ קגק ספ סוסל) יתלמפ

 כמ לק 55 = ןינופ .הונידפכ ץכפוג .כיע ידינומ .ייס .קזק ןולנק יכ עד | .םפכ

 . כתכ סקככס ןנמ לפסל ותמכססכו ,ליז סקככ6 ןנמ לעכ ונככ דלומ ריע

 | קטסב סןפכ .וגרקנב סיסודק 55 ןככמ וכיע :ןכו כיס לוסכ לכסמס לע

 5% לנס .קסכומ דימלס "יס 4 יפיכו  ,סס ןיוטי ק"פל וצפה תנסכ ןיכמוג קייקכ

 ₪ .- ,םיכטס קייב ד"ב65 .לכקקכ כ"ססו ,סנוופ ק"קד .דייכ6 ליז ןייכ .סייס .סיומ

 (וכו לולנ .ןילופ ךכס .לכב וקמכסו וקכוק רוסכ עיסוקו ססיל קיקכ .ד"כ5 לבקהנ

 6 .ופיכס הנקה לכד לכו וסכופס) סילמיפו וחקפל סיפיכסמ ויס רודס ילודנ

 .סזה ןוסנס .רמפנו  ,יניסמ ונפנ ו5סכ  ןכפס לככ ולכקקנ ויקוללוסו ויקספו

 .רלסכ ;*וס 69 יול תיכ 'ם סכככ | ויכס6 םינסו ,ססככ6 ןנמ לעכ ייסכ

 5 וכסשנ ססינפו  ,סוטקולמ סייד ססו קיכ סולכ סככ 6לקנ יכ קלסו

 רג ונתנו .(ק"ס "יס 'כ-.תופ- םינסי יחפמ רפסכ .סזפ 'ע) .סזס .סויס דע |

 ןג +פכ ומכב .םיכסמ סמ ןונכ  ריעומ טעמ קכ  סופדכ | ויקספמ .קוסכל

 :כפכו .:ןופלק סוכ סם כתכס 'ס ןפק .ףיעס | גימס ןמיס הספ קוכלס ססלכ5

 = 0 ןפגס

= 



 חלק יפוי תלילכ \
- 

8 
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, 
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 רשא ילנמ ץכחנמ 'ר ונתחו סחנפ 'רב ךורב 'ר לע תלאששו \ ₪ 0

 םתכצהמ רוקמו ,ויה ימ ,אניוו ישרוגטמ םהינש ויה :

 ואב רבכ הלאה םירבכנה םישנאה ינש יכ יבוהא עד ?אוה

 ילודג תודא םש ירבד ידמ | ג"ח .יפוי תלילכ ירפסב ילצא .םימוש
 ונתחו סחנפ 'רב ךורב ה"ומ ריבגה ברה .יכ יתבתכ םשו ,אניוו ריע

 ריבגה ברה ונתוחמ םג םהמעו ,ילנמ סחנמ היומ ריבגה לודנה : בוה |

 הלא השלש ,ל"נה ילנמ םחנמ 'ר ג"הרה יבא שילנמ רזעילא הי 0

 תרמוע התויהב הידבכנמו אניוי ק'ק יבידנו יניצק ילודגמ ויה םיריבנה

 'ר ריבנהו ,ל"ת תנשב היהש ןורחאה שורגה ןמזל ךומס ;דתולשב

 גיהנמו שארו רודה סנרפ כ'ג איהה תעב היה ל"נה שילנמ רזעילו --
 תיבל ויבא תיב תחפשמ יכ םיתרפא עזגמ כ"ג היהו ,םש אניוו קיקי

 האצמ רשא לארשיב הדבכנו הקיתע החפשמ איהש ,בשחער ןפלח

 ג"הרה ידידי ;רודבכנ הילע רבד .רבכ רשאכ נארפבו אניווב הל

 רקיה ובתכמב גארפ ק"קד דיבאר טרופפאר ןהכה ביל המלש הי

 יר םפרופמה ריבגה הנהו .םש זיי ןמיסב דעלג 'ס שארב םפדנ רשא

 םהינש ויה רשא וינב ינשל .בר ןוה וירחא חינה ל"נה שילנמ רזעילא <

 רוא ה"ומ = לודגה ןואגה היה ו ונב ,רודה יראפו םינייוצמ ח'ת

 עבק אוהו ,ש"א תד ת"וש ס"המהעב ןפלח זריבמ שובייפ אגרש 0 |

 ןשרדל כג םש הנמתנו םיברב הרות םש ץיברהו .גארפ ק'קב ותב 2

 'ס תספדה לע ותמכסה םש ןתנ ה'נת תנשבו ,ש"ומ ד"ב ל

 ק"קב מ'רלו ריבאל לבקתנ םשמו ,תולינמ שמח שרדמ לע ףנע הש
 בשו רזח וימי ףוסבו .,ןירהעמ תנירמב  ארורב 0% םשמו  ,אלסמוב

- 4 

0 . 0 

 ןילינכש .וניתונידמבד = לסיל .קייקד "56 ייטס  ןיכמונמ = ל'ז קלי כ"רסומ | .ןול

 ןנדכ :ממ יוסד קוס ןמ חמק תקיל .לוספ | סימכ סחופ ןיסוסו סיפקק :ץוח

 סלוס קחפ סעפס 5 ימכס לכ וקספ ןכו 'וכו בייס זייסה "יסכ ם"מכ טכמנ

 דועו | ליס קני 'כ 2 כ סנזוס 0 2 ןיכ .סייס .ל'קומ .יכופ ד סמ
 ןנמ לעכ ןקח  ןיכ .ןקפמפיוק .לסיקוקי .סיומ גייסכס = ומכ3 סיכקמ .סיקספ .סזיס

 :סזכ ידו ספ ותמדקככ כסוכמכ סעד סכוי - העד יקוס ולפסכ ססלכס



 יפוי תלילכ

 שא תד תיוש 'פה רואל איצוה .אוהו ,אדורב ק"קב ןייד היהש ףסוי
 לאירבנ ה"ומ גייהרה יכא אוהו ,םש ותמדקהב ראוכמכ ליז .ןואגה ויבאמ
 רפס 'לע המכסהב אב רשא ץישעבייא ק"דבאה ןפלח תיבמ אדורב
 . ינשה ונבו -- .ק'פל הָימקת תנשב ףראדלסידמ יכדרמ רמאמ תיוש
 ריבגהו .לודגה ברה היה לינה אניוומ שילנמ רזעילא 'ר ריבנה לש
 ,ליינה . סחנפ 'רב ךורב ה"ומ  ריבגהו ןיצקה ןתח ילנמ םחנמ ה"ומ
 םש תושעל ולידגה םהינשו ,םש אניווב וימח תיבב ראשנ אוהו
 זאש ,ץראה .תולג םוי דע ,לשוכ לכל םבבל תברנבו םנורזפ תקדצב
 ,ל"ת תנשב אניוומ התלגה רשא הלוגה םע הלונב םה םג ואצי
 הותפ םתיב היה םש םגו ,רדאד פ"פ ריעב םתרוגמ םוקמ ועבקו
 לע םידקושה ח'תל טרפבו ,םתרזע שקבמ לכל םפסכב ךומתל החורל
 תוכזל םופדה רואל ;בהירפס איצוהל ולכוי ןעמל ,הרותה תותלד
 חיכומה ברהל םימכח ירבד רפס תמדקהב הז לכ ראובמכ ,םיברה
 םידסחהו תובוטה לכמ הארת רתויבו ,המכח הנק 'ס לעב ליז לייירהמ
 אחולש כקעי ר"ב ןועמש 'ר ברהל לינה ילנמ יר ג"הרה השע רשא
 רואל (ההל ורזעב היהו וניטיל כ"ג רמע יכ ב"בות תפצמ אנמחרד
 ותמדקהב ונל רפיס רשא יפכ ו שמח שרדמ לע ףנע הפי 'פה

 :הזב ידו /(;ק"פל וינת ט"רפפ םופדב אוהו) םש
 םימואת לקנרפ ריאמ קחצי 'ר תודא תערל ךשפנ הפסכנ ףךשאו נג

 םתוח היה תצק תערל רשא ,הנויד ןויקיק לעב ןואגה ןב
 אופיא קדיא אוה תמא םאו ,רעניבאר דנוא ראטקאד םשב ע'א

 המכחב ראטקאד וא אפור היה םא םגו ?הזה דובכה םשב והוריתכה

 קמעה הגינח יפמ ףוסב בקעי ןיעב וירבדמ הארנ רשאכ יכ ,תרחא
 רנחל ותערב כ'ג היהו הנוכ , תרובשתה הדידמה תמכהב . קימעה
 תנייצ אל רכדה רקיעב הנהו .ךנושל כ"ע ,הלאה םיעדמה לע םירובח
 םידקה רשא ותמדקהב קר הגינח 'פמ ףוסב הז רבד אצמנ אל יכ ,הפי
 'ר סיפדה רשא ןושארה םופדמ כקעי ןיע 'ס ידיבו) ל ןיע רפסל
 היהש בתכ םשו ,(קיפל ד"מת תנשב םדוטשמאב ומצעב ריאמ קחצי
 קדגוכתה תמכחב םג ,;ררותה תמכחב רבלמ םירובח רכחל ותעדב
 תרובשתהו רפסמה תרמכח םג הטע הולנו ,תולזמו תופוקת בושחל
 תוירוה יפטב תודגא ישודיחב ליז א"שרהמ וניבר םיקלאה שיא רבדכ
 ובתכ רשאמ םש החיתפב רתוי שרופמ רבדהו .כ"ע ,חישמה ןהכ 'פ

 וילע

 ל 0 - <>



 טלק יפוי תלילכ

 וירוענב לדגתנ הזה ןואגה יכ ,םש ותמדקהל לעממ םיקקוחמה וילע
 םולב רצואו ,םימכחל בא היה רבכ םינשכ ךר ונדועבו  'ץימ ק"קב
 םג :ינומכחת תבשל יתבר אתכלה תכל יבכוכו תומכח עבש ידומעב
 ינבמ וירחא םיאבה יפב תלוסמה יפכו ,ש'עיו ףוגלו שפנל אפור היה
 ןואנה הברה ,םימואת לקנרפ ולש יוניכה םשב כ"ג םיארקנה ותחפשמ
 ליגה תומכחב זא ורבח רשא םימעה ימכח ירפסב כג דוקשל ם"ירהמ

 קימעהלו ןייעל בלו ןיע ןתנ טרפבו ,תונוש תונושלב כיב יקב היה ומ
 המכחב םירובח כ"ג רבחל ותעדב היה רשא דע הנוכתה תמכחב הברה
 תובישי ישפות הלוגס ידיחי ןיב דחוימה דחא  ונמזב היה אוהו ,וז
 בור רשא ,וז המכחב כ"ג קוסעל םבל הבדנ רשא ןידמ לע יבשויו
 האופרה תמכח ירפסב םג םלואו ,(ג הנממ זא ושריפ רודה ינואגו ילודג
 רקש 7 77-

 ,היכס סוס .ןודנכ ספ כקכס 'כ ןמיס גיס כקעי קוככ תיוסכ- זפ האר (0
 ילפס ססילפסכם 15  וכמפו .סיפפוכס יעכס 56 לקס לככ סוקכ סגה

 ןויכ מ"מ = ,סולכ לש הפנס ו ןיס חילק םוס ול ןיסס .ימד = לוכ8 .ס\0\פממ |
 לע | ךומסל ןיפ = ,ויכיכהו = וטסיכפ יכפסמ .ע"סופ תמכחמ סוס = ססילסס .לקיעש

 לילי ומ  סוכוטסכו | ,כ"ע סייע ףד | מ"פ וכלב מיפיס סייתכ\ = גידל סילבה

 יפ ןוכסת קכ דועלל ןיח טדוסכ סודיק .וליפס ט"סמד וכתכס סייעו פול ממ

 ספ דיעה םדסק םודיק 'סמ זי קרפכ ונ5פ ס"כמכסק יפל, סמודכו .גולטמ
 ףסו | ,וכי56 .ועיגס 65 5פכש ימכסמ .סיכססק 536 ,ןוי ימכמ ילפסמ וס לכסמ

 ,סז לע = סירוכיס .ופעו םדסס םודיק ודמל 3 ל ילקה | סילודג לספו סופמלסמ 3

 ףידע סשעת 55ו כשו | ,לנכ ודמל לו = וענמ וננמזכ | ויסכ  סילודג סמכ מ"מ

 דומלג | ךילו  ,ויככ לע לכדס ועדי פלו  וסניסד ללכמ ,סכתמכק פיס .יכ ביחד

 יכ = 51. ןוסגס ,דיעסס יכס ,סס יכ ןפיסכ | כקעי וכ לטכ .ליכט הומלס
 95 סגו  סוינוטמ תומכסכ .קסע לכ ססל סיס 6 וכמזכ ויסס = סילודג מכ

 סוקמכ :ונ56 | כסוכמ רככו = 155 סדוסי יממ ₪2 לש יכסס  סנוכסס 3

 וקיפעסו .תולקסנכ .לודג קסע ססל קיס לוקס ןפזכ ויסכ .סילודנס כול יכ לסל
 ע"מכס יזמלו | י"ר6ס יכסכ יפ לע | תיקנ6 תעכמ סיס סלכקס תמכמכ סבלכ

 ןמזכ כ"ג | ויסס .לודס ינופנמ | סלונס ידיסימ תפכל | כ"ג .ונספמ ז"כע ךס ליז

 קמכתכ טרפו .סיעדמו .תומכס ל6סכ כ"ג וקסעו ,סז לכל לכ .ושס 'ם3ש .,סוסס <

 ,סימעס .ימכת יכפסכ .ןסו = לפכמי ימכמ .יכססכ ןת | ,הדידמק .קמכסכו | סנוכתס =
 כופמ .קחני .סייומ ןופגק (6 = ,סקכס = סיניונמס ןמ תנק הפ סומו טופ ינסו

 ;יקנרפ 1



 | יפוי תלילכ

 מכח ו והוריקוהו והוריכה רשא דע וז המכחב םנ ליח שעיו הברה דקש

 = זדברה ול שכר יכ ,ימע םירבד וחקל רשא ונמזב םילודגה םיאפורה
 ָ א = תועידי 0

 .ליפמ ס"ומ ןוסנס (3- ,סינפכ וטלכזפ .סנויד ןויקַנק לעכ ןופנקכ סימוסת ליקנכפ

 ירפסכ ויקודלוסמ ם5ק יתכסכ לככו סדכטסמסכו סדלופכ ד"כ6 סיסס ןיכעטס

 ל ודיפלסו ונתס סיק סזק ןולגקו ,סב קלעקכ 6"ע כי ףד סיס יפוי תלינכ
 - ונתוממ .סיסו = ,מ"דפפ קייקכ דייכמ סיסס סקפרקמ סיכ לדנעמ 'כ = ןוסגס

 כ" היסס ביפו סוס לעכ | ןוסנקל ןמלכ כסופו) | ,ינופכנת סדוכע לעכ ןופנס

 - = קנסכו | ,כיפי קוס 'פל ותמדקסכ ר6וכמכ לימק .םיִכ לדנעמ 'כ ןופנת לם ודימלה

 | ו טנק !יסכ .כיפי תומ ם'ופכ כפוכמכ ספלוסס תכימסכ וילע ודי כ"ג ךמס ך"פ

 = סנוכ ולססכ כש6- סכלס "וש סג| סיקספו סיפודיפ ןילחש חינס ןילעטס תילו

 סכ .כיפי סוח ס"וסכ ונממ וספדנ תוכהלו קולודג קוכוקס יקש קרו ,סיכותטכ
 .ולדנ | קל קֶסכס סכ כש6 רכסמס ןולנס לם וןיקולקם לע סע ביססב סמ ו"ס

 2 ןופגס וגקוחמ סע ויסוכופה ףי:סכ סגו ,סיקסופכו דומלחכ קזחק ודי הס

 ב קמכסכ סנו ,דיייק ןמיס  ינובכגס סדוכע 'סכ | לסוכמכ | ינופלנס תָדוכע

 = .לפוכמכ :םניוומ םלכימעפ כקעי 'כ לכוקפס ןופנסמ סככס לכקו .תודי רכע ול יס

 | לס .ירפסכ הכס כ"ג דק- זייכעו ,כקטיד ססועיננד רסס 'ס) והמכסקב

 = סמופמ = ונממ = כי לו = ,סדידמסו = סנוכתס תץכתכ  טלפכו  סיעדמו

 ₪ קימעס ל" וס .סג- ,רילי .תוח קיש לעב ךרככ ריי סייח 'כ ןולנס (ג
 ל .ןפייכ ןמיסכ | כיסי םוח | וכפסכ ומנע לע דיעס רססכ | סנוכתס קמכחכ

 ימכח .ירפסב סגו  סנוכקכ תפכמ ל דמל כש6 | ?פ0₪ ירפס לכ כ"ג ספ
 קו תוקיפס לט סילק ילס לכד לככ סי יכ | ותוסלכ כ"ח6 ןכ6 | ,סימעס

 גורכסל ופ לכד טדחלו סםילדו סריקתכ ונמז דוע .תולכלמ ודי ךכמ תוכוכמו
 קנפס טועימו ספעיני כוכמ ךס .סתיס יתפ סנוכתס תפכח,, וילכד ףוסכ סייסו

 0-7 3 פלקנס ןככס ןימסס לחומס סחומ ןוסגק (ד | .סס ל"כע ייסטסכל סיקחלש

 2 .* ,טלטסמרסד עכידמה .ד"בסו = מידפפ קייקכס ד"מסכב מייכ סיסש | ,ך"םטלסמ

 סדלטסממ ק"קד ןויד יטכופק:סכפ ספמ ס"ומ ןולנס ככס לם וסיג סיס :'ז סוסו
% ,= 

 כסכ יס ₪ סנו .סילפס כט דועו .תוליתפ עכפ יסו .סדוסי טפנ 'סו וכמחני הז ס"חמהעכ

 1 ביטיס
 יטפעט ר"כ .קיעשי סיוע .ערונס ןוסנה לש ודיעלס סיק ל"ז ך"טסרקע ןוסנק (*

 רקע ריעס רטלכ ,ןכזופ ק"קכ ויעי ףוסכו נ"דפפ ק"דכ5 קיסט ליז ןיוורוק לנס

 :םילוס רט "טס סוסכסמ לע 6"כעירס יפוריס סקפדס לע ופעכסקכ ועלעכ

 .ל"כס היעסי "וע | ןולנס לט וככ ,ליז ל"נס סקרכל ק"ומ ןיידק

0 
 ו

4 



 מק יפוי תלילכ

 שרדמ תיבב דמל אל םלועמ יכ ףא) האופוה תמכחב תועידי
 ה"ומ = גיהרה ורוד ןב השעש ומכ  ,אילטיאב הבודאפב רשא  תומכחה
 האופרה רתכב רתכנ רשא ,היבומ השעמ לעב אפורה ןהכ היבומ
 ריאי תוחלעב ןואגה לש וגרוח יחא היה אוהו ,עדונכ םש הבודאפב
 (חינר ףד םש תוטמשהבו ב*'צ ןמיסב ריאי תוח ת"ושב חבשל רכזנו
 אפור היה יכ דע ,וז המכחב ;רלעמ הלעמ הלעתנ ותניבתבו ותמכחבו

 -עמ רעד ראטקאר, דובכה םשב ארקנ היה הז רובעבו .םיברל החמומ =
 דנוא ראטקאד ע"א םתוח היה זא ברל םג לבקתנ ושאכו ,"ןיציד
 לכו "ףוגלו שפנל אפור היהש, :זא וילע ורמאש אוה הזו ,רעניבאר
 מירלו דיבאל לכקתנ רשאכ ןמזה ךשמב םלואו ,ופרוח ימיב היה הז
 הנפומ היה אל זא ינמ אטיל תנידמב קסניפ קיקבו קצולס ק"קב
 דורט היה יכ ,דבלב הרותה תמכחב קו ,תווחא תומכחב דוע קוסעל
 םכיברב הרות ץיברהל םויה לכ וילע הסומעה הכישיה תדרטב .ךאמ

 ומכ
 :סומס ףסוי סיומ | ןולנס ל2 = ונתוסמ קיס סגו | ,עדומכ מ"ןמ  ט"ם לע  במיִמ

 לט .ונכ . ףכסדסכממ קיידכ=ס = ביל = סייומ .גיסכס .יכ = ,מ"רפפ .קידב60 .ק6לקמ

 ססל דכנו ןינו) לז  ךיססלסמ ןופגס לש וגתס סיס ל"גס לסומכ ףסוי 'ל :ןופנפ

 ,(לפוס סקס .תי"וס לעכ | כ'פ קיידכ6ס | ליז רפוס שמ .סייומ .ספלופמס ןוסנה

 תוכלס יטודיס לוסו לכס כטפ .סועושי וכ ולפס ייפ כ"ג עדומ ך"יססרסמ ןושנסו <

 קכופס ונעמ םפדנ .סגו ,יךיטסלסמ יטודיח, ומס לע כינ לקנו .ןיקימ רדס לע

 ,ש"יע .ככחמס .ככסל כיסספ סמ ג"יק ןמיסכ .סדוסי = קיכ ךוניס ת"וש 'םכ
 סנוכקס תמכסכ סככס דקש כפ5 .סינווגמס ןמ וכמזכ דיקי דספ כ"ג סיסס עדומו"

 לססכ = ,םיעוסעסל ול סתיכו  ,קש(0 סמכסכ ק8 כזפ 05  ןולספס .ןמוי .ךעו

 יפניזפר קייקמ ליז  ףסוי ס"ומכ ןקנוסי ק"ומ לודגס ןכותס סכתכ ברכס :וילע ךיפס-

 יכפסכ ןילכד יקקמעסו םדסס םודיק 'כ לע  ל6כםיכ סעופי = לפסל 3

 ק"ומ לודגס ןולגכ | ס"ה ןמזכ ססילקלו (ס | .כ"ע טיפ ףד = כ"ח יפו םלילפ"
 535 קייקכ = דיב6 סיסש ס":מכה לפ | סנטמס קבכרמ 'ס לעכ פמלטס סמלמ

 ,קכוסס תוענקמ לככו  סיקסופכו דומלקב 5ס0שי < סדמס לכ ול למ = (לומצמ
 תמכתכו | סנוכתס םמכחכ = עדמו סעכס לכב | ללוככ סכס כ": סיס טז לפלמ

 תכלכמ | ולפסל ותמדקסכ רפוכמכ = תוכנסנ\ סומכ .סופכה לססב דועו סדידמה

 קיי :ןמיס .כוכל ינככ .םודלוקכ "חיפוי סלילכ ילפסכ ןילבדמ יתקתעסו | ,סנפמס

 :םזב לדו 20 0 .םרפהב



 יפוי תלילכ

 סנו ,איהה תעב אטיל תנידמב תובישי ישפות םינברה ראש ומכ

 "לש דעווה יתבל ןמזל ןמזמ כ"ג עוסנלו תולהקה תגהנה תדרוט
 ליז אוה םג רשא אטיל תנידמד תוישארה תולהק השמחד ,םינואגה
 ןיאו --,ערונכ הנידמה ללב י קסע לע הקפל רימת םהמע הנמנ זריה

 - יהל

 ,ל'ז ל"שרהמ וניבר תדוא ךתרעשהו ךתעד ינפל תעצה רשא ד"עו
 'לאלצב 'ר ינב םינואגה ויחא לכו גארפמ לירהמ תודא כנו

 .כ"חא קרו  ,אשיימריוו הקיתעה ריעה י ילודיגמו ידילימ ויה םלכש ,ליז

 ,כיע םידומילב עומשל אנזופ קיקל ואבו םשמ ואצי םהימולע ימיב

 החוכנו הבומ הזב ךתרעשה יכ זבא ,ישפנ רידי הזב ךל ריגהל יגנה

 רמאיו הנעי קרצב ארוק לכ זיכע ,ןיבמ לכ בל לע כיג תלבקתמו
 .היאר איבתש רַע ךל ןיא עמוש לכא םיחוכגו םיבומ ךירבד האר ךל
 הרעשהב םיולתה םירבדה ןמ אוה שדח רבד הז האר יכ .ךירבדל
 אל יכ  ,אכיל רבדל רכז םג ףא רבדל היאר ןיאש דבל אלו ,דבלב
 לכב אל םגו ל'שרהמ וניבר ירפס לכב הזמ אזימרו זמר םוש אצמנ

 וניאר רבכו ,ליז ח"רהמ ויחא ירפס לכבו גארפמ 'ל"רהמ וניבר ירפס
 ,בלכש םירבד לע ןיכמוס ןיא | הלא .ומכ םירברב יכ .תערל ונחכונו
 "רשא | תונמאנו תורורב תויאר יפ לע קוזיח ןיכירצ םירפוס ירבד יכ

 : ;וקדציו ןהידע ונתי

 ;רובכבו הבהאב תישודה שפנו בל לכב  ךכהואו .ךדיהי יגנהו

 ,איעי אקארק קיפוח רעציבמעד ןתנ םייח ריעצה
 ו-2



 אמק יפוי תלילכ

 בתכמ

 וי תיקפסו ויתולאש ינפל עיצה רשא ןירהעמ תנידממ דחא סכחמ

 םיעגונה םירבד תצק כ"ג אצמנ וכותכו ריזמערק ק"ק ינבר תודוא

 ןושמש 'ר ןואגה ןתח 'יהש סעלעק שע שירעב 'ר ןואגה תודלותל

 .ל"ז אניוומ םייהטרעוו

 ,ריזמערק ק"ק הפ ב"נרת ורתי יפ ק'שע 'ו םוי היכ

 ןואגה ברה תלעמ דובכל 'ד חלשי הלעתו תואופר שדקמ רזע
 ,'"נ רעציבמער 'ןתנ םייח ומ

 ריתהלו תולאש קיפהל הצפחה ושפנו בוטה ונוצר יכ יתעדמ

 כ'ע ותאמ םישרדנה םינינע לכב תובושת בישהלו תוקפס

 תדעל םג .םיעגונה םינינע הזיא לע יניע ריאהל ותאמ השקבב 3
 ;יימכחמו .ינברמ .ריזמערק

 הפ שמש רשא  אקארקמ שליזיימ .שריה יבצ 'ר ביה תודוא א
 קחצי ה"ומ א"א ןב ע"א םתוח ייהו א"כת תנשב תונברב

 ? ןירהעמ תנידמל אב :ךיאו ?'יה ימ אנ ינעידוי - ,אקארקמ ביל .החוחי
 הפ רדיבא בר כ"ג ;ריהש סעלעקשע שירעב בר ברה :.תודוא ב

 יל עדונ אל םימיה ךשממ ךא ב'עת תנשב ריזמערקב
 -עקשע שירעב 'רמ די יבתכ הכרה ונריעב הפ םיאצמנ הנהו ,רוריבב <

 יששה לראק רסיקה ןמ םיבתכמ הברה םגו ,דיעת--עית תנש ןיב םעל ="
 הנידמה בר רותב ותוא ומירה רשא ,איזערעהמ איראמ תירסיקה ןמו

 ןפוא הזיא לע יתעדי אלו תוקתעה קר עלאנינירא םניאו ,הפ יתאצמ
 היה סעלעקשע שירעב 'ר םא ינא קפוסמ תאז םנ ףאו ?ןאכל ואב
 תער המ ,הזה ראת ול היה דובכה םשל קר יתעדלו אצנגמב םג בה

 ל הזב ה"תכעמ

 הרוהי .ה'ומ ןואגה תב אדיירפ בותכ ונאצמ הפ ק"חה סקנפב 0
 וילסכ ב"י הרטפנ םדרטשמאכו ונתלהקד מ'רו ד'בא ביל

 הדוהי קחצי השמ 'ר ברה .אוה םא ?ביל אדוהי 'ר הז אוה ימ  ,ה'עת
 אב רשא פ'פב כ"ג 'יה רשא איושללאהמ אביל הדוהי 'ר וא  ,ביל |
 ורפסב ןאמפיוק דוד 'ר םכחה תעדכ ?םימש ירעש 'ס לע המכסהב
 -- ?ףירח ביל 'ר לכ יפב ארקנה אוה וא ,אניוומ םידוהיה : שורינ

 דוע 19 .ב*ח יפוי תלילכ =



 .יפוי תלילכ

 ותי יכ כ שקבאי :ל"הזב בתכש לינה שירעב 'ר די בתכב ונאצמ דוע
 :ביכוהז 9 ל ךס יולה 5 ה"ומ ינברה ינרותה רש

 2 תנשב 0 ברהמ הז בתכ םייקתנו ל 0 ןסינ זיכ םויכ
 [ | 5 ."וקופיס לע םיראשנה םיבוהז ז"ע ךס שירעב 'רל ונתנ יכ

 / קיק .ונויעב הפ בר בהז ירומ לעב היהה ,ה"תכעמ תער המ (ד
 5 25 חנ לעב ברה תודע יפל טנ הפ רדיסש ונאצמש ריזמערק

 - = תעב הרקמ יפ לע הפ טגה רריפש וא ,ד"וי תואב וימ ןמיסב העבש
 ?קיפל חית תנשב ץינייטש וא איושעלאה הכומסה הלהקב ותויה
 [זב בר הפ כ'ג ;ריה קדצ חמצ לעב לעמכארק לידנעמ 'ו ןואגה
 ו םימיכ וםירכזנה םייחה ןיב  ומש רכזנ אל יכ יל ;רימתו םדוק
 ב ואבו וספדנ ונריעל תוענונה תובושת 'ד ומכו ו'ת--'ת תנשב
 טב "א 'יס ףוסבו דיל--ד'כ--'ב--'א ינמיסב .קדצ חמצ  תיוש
 עמל :תודקונמ ואבו ל"דו ך"ד םיג ןטקה ינא םייס ומש תא םתחש
 - םחנמ ומש 'טמינל ןויכ ילזאו -- הזב ןויכ המ יתעדי אלו
 ג יל עדונ אלו ט"ית תנש דע לטירנ קחצי 'ר 'יה ומוקמ אלממ
 הפמו ןאמלעה ןמלז 'ר ומשכ ארקנ 'יהש הפ בר 'יה דוע 4 .המואמ
 -- יתעדי אלו קחצי תירב רפס לע םיכסה םשו םייהנמל ךלה
 : -םחניפ 'ר היה תונברב הפ כ"ג ושמש רשא םהירחא םיאבהו
 -םחניפ 'ר לש ונב רעב רכששי 'רו .,ץ'כ ילתפנ ה'ומ ןואגהב
 ..תלילכ 'םה תונקל יתיכז בורקמ הז הנהו --- .םינבר הזיא דועו
 וו םיעושעשו בר גנוע יתעבשו ויתעלב יפכב ונדועו היתכעמ רביחש
 יא .יולה ביל הדוהי היומ ןואגה ברה יתערל יכ ה"תכעמ תא ררועל
 אוה הנה ו'ט 'יסב סש ורפסב ג'רדה ריכזהש  בובל ק"דבאה אגניט
 הז לכ הנהו .תונברה תדובעב ריזמערק ק"ק !ותלחקכ כ"ג .שמיש
 מ םדקומה לע הפצא ותבושת לעו ה'תכעמ תרדה ינפל יתעצה

 - :ודובכ תרדה לומ הוחתשמה בתוכה



 ודנה ברה דיב ןתח 'יה אוהו ל"צז א"מרה =

 במק יפוי תלילכ

 ןומה ךותבו ןוכנל = ינעיגה ךבתכמ | תודירי :ול יתבשה רשא ֶדְזְו

 תורקיה ךיתולאש לכ לע ךל בישהל ךעומ יל יתחקל -

 ;ילע ה 'ה .דיכ

 ק"רבא קריהש אקארקמ שליזיימ שריה יבצ 'ר ברה תודוא (א

 ה"ומ א"א ןב ע"א םתוח היהו א"כת תנש ריזמערק

 ןב 'יהש רשפאש רמול יתעדב ;רלע הנה ;אקארק מ .ביל .הדוהי קחצי

 'גהב םנוב ר"הומ ברהב ביל הרוהי 'ומ לודגה ברה אוה הפר םיפדמה

 לש ומאו אקארק קיפ מ"ור מ"ופ היהש ל'ז שליזיימ םהרבא ה"ומ

 וניבר לש ותב התיה  ליזערד תרמ = הריבגה איהו ביל הדוהי 'ר ברה

 זרשמ 'ר :

 ח"בה לעב וניבר ימיב אקארק ק"פ סופדה תיב קיזחמ 'יהש שליזיימ

 הששו ח"בה ירפס יד םיפדה אוהו ליז ט"ותה לעב וניבר ימיבו ליז

 ירחאו וסופד תיבב לכה ולש תופסוהו טייות שוריפ םע הנשמ .ירדמ

 םגו ול"נה שליזיימ ביל חדוהי יר ונתוחל ולש סופדה תיב אב :ותומ

 ימעמ שבשב ארקנו תומכה טעמ רקי 'ס לינה ביל  הדוהי 'ר רביח

 סופדב ותריטפ רהא בר ןמז ספדנו םישה תודגא ישודח םע הרוסמה

 שליזיימ תחפשמ תודוא תודככנ רבודמ רבכו ח"פת תנשב םדוטשמא

 ,ש"ועי ליז לאוי ה"ומ םכחה ברה יחאמ קרצה ריע תלפמ  םרטנוקב

 קחצי םשב םוקמ םושב ע"א םתח אל ל"נה ביל הדוהי 'ר רשא ןעי

 ל"נה שלזיימ ביל .הדוהי קחצי 'ר ברהש .רמול יניעב בורק ביל .זרדוהי

 ט"ופ שליזיימ םהרבא ה"ומ ןואגה תחפשממ אוה םגו רחא שיא אוה

 צד" 5 .\., 4 ם רי

 קדשמ 'ר ברהש בושחאו תאזה הקיתעה החפשמה בא אוהש הפד

 'ר לש ונב היה הפד םיפרמה שליזיימ םוחנ "ר לש | ויבא שליזיימ

 ומ ברה לש ויבא ביל הדוהי קחצי 'ר לש ויבא אוהו ל"גה םהרבא

 ךיא תלאש רשאו --- ליז ריזמערק קידבא 'יהש שלליזיימ שריד .יבצ

 זרלאש וז המ יתעדי אל ןירהעמ תנירמל שליזיימ יבצ 'ר ברה אב

 םילודג המכ אלהו ל תנירמב ברל הפמ עסנש 'אה היה אוה .יבו

 עורי רבכו ןירהעמ תנידמב םינברל .הפמ ולבקתגש  וירחאלו וינפל

 יזנכשא ןושרג 'ר ונתוחו קרצ חמצ לעב לידנעמ םחנמ 'ר םינואגהש =

22 
+ 
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 אקארק הפ אתמד יניידמ םפריח ימיב ויה םהינש ינושרגה תדובע לעב =
 ךשמבו



 יפוי תלילכ

 ריזמערקב ןושארה ןירהעמ תגידמב םינברל הפמ ולבקתנ ןמזה ךשמבו
 בקעי 'ומ ןואנה ברהש עדונ וירחאל םנ ןכ ומכ ץיטסארפב ינשהו
 אוהש הריתה לע כ בקעי תלחנ םיחמהעב ליז לאפר יר ו"המב םכהרבא
 היומ לודגה וניברל  קהכומ דימלתו אקארק ק"ק ילודיגו ידילימ 'יה
 כד ד" באל הלחתב הפמ לבקתנו אקארק ק'"דבא 'יהש ליז לישעה 'ר

 תנידמב קינפייל 'קד דיברל לבקתנ ןמזה ךשמבו ןילופ תנידמב בוקאר

 רשא ה"ומ :לבוקמה ןואנה ברה ז"אא םגו דובכ ותחונמ םשו ןירהעמ
 -העמ תנירמב ץישעבייא ק"רבאל ויסי ףוסב כיג לבקתנ ל"צז למעל
 עניידו ארפס יה עינ ימא יבא ליז ארפס השמ היומ גיהה ונבו) ןיר
 הפסב אצמת ותכצמ חסונו ק"פל א"נקת בא י"ח רטפנו אקארק הפ
 החא .םוקמב ילצא םושר אצמנ רככו (שייועי ז'ג 'יס  קרצה ריע
 הפ וגריע ילודיגמ וא ירילימ .ויהש  םילודגה לכמ  דחוימ סרטנוקב
 חוה ירע ראשב תובישי ישארל וא םינברל הפמ ולבקתנש אקארק

 בקעי תובש ת ושכ אמגודל האר) ןעיגלעבו זנכשאו ןילופ תונידמבש

 ומ ברהל  תיפירט 'הב ותבישת םש בישהש המ היס 'יס 'ג קלח

 7 ט'כאו (ליסורב ריעב .ציומ ותויהב אקארקמ ץיכ ןימינב
 ריזמערק ק -- 7 ןכ ה 1 ה סעלעקשע שירעב [-\ ברהש תבתכ רשאו (ב

 ןבאב וילע - ןכש "לצא שרח רבד הז ןיא ב"עת תנשב

 ןיטטורפ ק'קו ריזמערק - קב הארוה אסכ 3 כשי ופרוח ימיבש ותבצמ
 ןכ םנ ארקנ םשמו 'יפנא - אצנגמ תנירמב ר'באל לבקתנ םשמו

 רנה תנירמ לכלו ןירהעמ תנידמ לכב ד"בא ברל ויתובא םוקמ אלמל
 הפרה כ'ג ךריעב םש אצמנש תרכז רשאו ,אניוו ינויצב הזמ ןייע

 שא איזערעהט איראמ תירסיקה ןמו יששה לראק רסיקה ןמ םיבתכמ

 הזאב ךינועב אלפיו הנירמה בר רותב לינה שירעב 'ר ברה תא ומירה
 תעב .יכ רמול רואמ .בורקו ללכ אלפי אל יניעב הנה םשל אב ןפוא
 םוקמ לע ןירהעמ תנידמב גרופשלקינ 'קד ו שירעב 'ר לבקתנש
 [₪ היה . שירעב 'ר\ ל"ז אקארקמ לאירבנ היומ  שישיה ןואנה ויבא
 ושמש 'ר  ריכגה ונתוח ורובעב לדתשה זא םימיל ריעצ ןיידע
 ( ותונכר םייקו תוכלמה רצחכ דבכנו רקי 'יה רשא אניוומ רעמייהטרעוו
 םג כ'חאו לראק רסיקהמ םימויק ידי לע כ'ג ןירהעמ תנירמ לכ לע

  םר תע ;משמל .םירס םלכש יעדי ןעמל איזערעהט איראמ תירסיקה ןמ

 ₪ ריע לכל 1 תוקתעה וחלש הז רובעבו וילודגו ךלמ ה םעטמ הנידמה

 תנירמב

, 
| 

- 



 ו
 "שו +

 גמק יפוי  תלילכ

 בר םא תקפתסנ רשאו -- .ביזו אתלמ ימיסרפל  ןירהעמ תר
 דיבכו ראתל הז םש ול ;דיה ילוא יכ אצנגמב בר "נה
 יכ דבלמ ,הזב קפתסהל ךתעד לע הלע ךיא יתעדי אל הנה
 רבדה אב דוע אצנגמב ריבאל לבקתנש םש אניווב הבצמהה
 -מא סופד) תוינשמ לע זמר "לוק 'סל ותמכסהב .בטיה ראב שי
 ד"כא בר ראתב 'יתולילגבו אצנגמ 'קב הנוח היהש  (מ"עת ד
 ותואישנ יידע זא גהנ רשא  אקארקמ .גירהמ ןואנה ובא 6

 ומת ח"ר 'ד םי םויה םותחה לע םש אבו הנידמהו .ש*

 ללודגה ןואגה ריומ איאב שירעב רבששי ןמקה םאנ - .
 ק"קב הנוחה אקארקמ יינ לאירבג ר"המ תודה הרותב |
 חיעת ןושאר רדא 'ב םויב ל'ז ןואנה ויבא תומ ירחאו ,איעי
 ונתיח תומ ירחאו ,הנידמהו ש"נ 'קד ד"בא תויה ל ומיקמ תא \

 זבג דיבא תויהל ימוקמ 2 תא כ"ג למ רעמייהטרעוו שירהמ |
 רבכו  ,קיפל גייקת ןושאר רדא ו"כ םויכ אניווב רמפנו רנה
 :א'ע ט'ס ףד יפי תלילכ ירפסב הברה ויתורוא נדב

-- 

 תב אדיירפ םש ביתכש ריומערקב ק'חה םקנפמ תקתעה רשא'
 םדרטשמא ק"קבו ונתלהקד םירו ד"בא ביל אדוהי ה"ומ ןואגה
 ייהש ביל אדוהי ''ר הז אוה ימ תלאש זעו ,ה"עת וילסכ ב

 השמ 'ר ונניא הזה ןואנה יכ יבוהא עד ?םש ריזמערק .קייקב
 לכו איושלעה ק"קב .דיבא ייהש | ליז .ילתפנ 'היומב ביל אדיה

 ,הרותה לע יירא בל 'ס לע גילת תנשב הטכסהב אבי ןירהעמ | תני
 אבו איושלעה ק"קב ר"בא הזל םדוקמ ייהש אביל אדוהי "ה דכניא

 ןואגה ובר רבחש בקעיד אתועינצד ארפס יס לע ה"כת זרנשב :
 היומב אדוהי השמ יר = ונניא םגו -ליז שלרימעמ בקעי ה
 ק"קב ד"בא ?יהש | ףירח ביל 'ר-לכ יפכ ארקנ "הש ןהכה ₪
 הבחרו הלודנ תחא הבושת ונממ םפדנו םינש ג'כ ךשמ ם
 ,ק"פל זיסת תבט ד"י םויב ומלועל ךלהו ו"ל 'יסב סהשה ןבא |

 םלואו ,םש ריזמערקכ .דיבא 'יה הלאה םיניאנ השלשמ דחא,\ 2
 כ"חאו םש ריזמערקד דיכא 'יהש  תרכזש הז ביל .אדוהי 'ר ו ןואגה
 ידכנמו רחא ןואג יה אוהו שילאק ביל יר םשב יקנ "הש םדרטשמאב
 יקנ רמחגו רקינ יס רכח .אוה םנו ליז ט"יותה לעבו חיבה לעב | םינואנק

 םשב



 יפוי תלילכ

 "ותריטפ רחא ספדנו ס"שה לע תוכלה ישודיח איהו "ירא רוג םשב
 לבקתנ זיחאו ריזמערק קיקב דייבא ייה ופרוח ימיבו ל'ז ברה ונב ייע
 םשי ןתנ וינת תנשבו לודג ןילופ תנידמב שילאק ק"קב מירו ד"באל
 וםש וילע סשרנו הרותה לע רזעילא יבר תנשמ 'ס לע ותמכסה
 םיחו: דיבא אוה תעכו ריזמערק קץ" א ביל ה"ומ ברה .תמכסה

 תנשב םדיטשמאב ףירח ביל 'ר לודגה ןהכה תומ רחאלו שילאק 'קד
 -רמשמא 'קב מירלו דיבאל לינה שילאק ביל 'ר ןואגה לבקתנ זיסת
 םש ואסכ לע בשי אל םלואו הללודג הבישי םש דסי אוהו םש םד
 שקבתנו התנועב אלש ושמש העקש רודה תונועב יכ הצחמו הנשכ קר
 ונרכז רבכו קיפל ע'ת תנשב וילסכ ןייז םויב הלעמ לש הבישיב
 קייק ינבר ןיב ביע א'צ ףד א'ח יפוי ;רלילכ ירפסב ויתורלותמ תצק

 | :מ"כאו םדרטשמא
 תחאכ דיבא םלועמ היה אל בהז ירומ לעב יולה דוד ןניבר ד

 וגו .ץינייטשב אלו ריזמערקב אל | ןירהעמ תנידמ ירעמ
 םוקממ ועסנ ידמו ריעו ריע לכב דבכנ חרואכ היה קר איושילעהב אל
 ןץילופ תנירממ הרכש רֶחאל לאוש רשא לכל ויתובושת בישה םבוקמל
 ןילופ ץראל בשו רזח כ'חאו עדונכ יירש לימח י'ע תולהקה תריזנב
 ותחונמ זכשו לילגהו בובל 'קב מ"רלו ד"באל לבקתנ ןמזה ךשמבו
 ןמיסב .א'ח יפוי תלילכ ירפסב ויתודלותב ונכראה רככ רשאכ  דובכ
 רדיס זיטה לעבש וימ "סב ;רעבש תלחנ לעב איבה רשאו --- ןייז
 ומכו םש ךרד ורבע ידמ הרקמ יפ לע זריה זראז ריזמערקב 'א טנג

 : מ"ור בתכש
 .חמצ .לעב לידנעמ סחנמ לודגה ןואגה ז;רמיתח לע תלאש רשאאו

 ינא םייס םש ימש םתחש םרט רשא 'א 'ס  ףוסבש קדצ
 המ תעדי אלש תבתכו הלעמל תוריקנב ואבו לידו ךיד םיג ןטקה
 'ללכ 'טמיג אלו רוס אלו זמר אל ןאכ ןיא יתערל הנה ,הזב ןוויכ
 ינברו ימכח םישועש ךרדכ :םיזוחב ומש םותחל א"פ הצרש קו
 "לדו ךד םג ןטקה יכנא הונעב םייס כ'עו םהיתומיתחב םיידרפסה
 םתערמ םיסיפדמה ופיסוה הלעמל ואבש תודיקנהו לדנעמ םחנמ ארקנה
 אל ךכתכמב רוע תאבהש םינבוה ראש הנהו -- ללכ הנוכ ילבמ
 :ןזרכה .ןב .ץ"כ סחניפ 'ר ברה תלוז דבלב םתומשב קר  ללכ וערונ
 םרכז אבש י'ע ונל ערונ םימכה תכימס לעב ץיכ ילתסנ 'ומ לודגה

 ףוסב



 דמק 6 פא :תלילבי
 למ -

 םגו חיעת תנשב ץ'כ ילתפנ 'ר ןואגה ינב ןיב ןיסחוי
 רשאו -- ח"ת רוציק 'ס לע רזעילא קשמר ןטק 'ס לע
 ליז .אגניטיא  יולה ביל הרוהי 'ר ןואגה  תודוא ךבתכמ 0

 סאה ידידי ךילע המת יגנה ינאו ריזמערקב ריבא כ'ג הז
 קרמ יכ תומיכחמ תיתואה קר הלא ומכ םירבדב יכ דוע"
 ;ראצמ אופא היאו הזב הרב היאר תאבה םאה הזב ךתו
 ידיב ןיא זרז תלוז ,ההמתא ?המכסה זרזיאב וא םקנפ הד

 רעציבמעד ןתנ םייח ריעצה הבהאב ת"שורה בתוכה ודיר
 :יפוי תלילכ 'סו ןח תיול ס"חמהעב אקארק



 יפוי .תלילכ

1 

 ' אקארקמ לאומש ףסוי .ה"ומ לודגה ןואגח ברה ונבר תודלות (ז
 .א'עי ןיימד טרופקנארפ ק'קד מירו דיבו

 "ה םשב לכ יפב ארקנ "ה רשא קרזה ןואגה זרודוא הנה
 \ רשא יכר ךלמ תירק, ירפסב הברה יתרבד ם'היעשי םייח 'ר לאומש
 ! היה ליז אוה םג יכ  ,יתדלימ .ריע אקארק ילודגו ימכח לע יתרבח
 ו םרמב הפד לודגה ןיד תיב ןמ דחאו ונריע ילודנו ימכחמ
 " םג ונממ רברלמ םילמב רוצעל יתלוכי אל ינאו ,מידפפ קיקב ד"באל
 < ונל עדונ רשא ירחא דאמ ישפנ הטנע יכ ןעי ,ומוקמ הז ןיאש ףא הפ
 < הרותב ורודב .דיחי ונמזב היה הזה ןואגה יכו ,ותלודג תראפת רקי
 -- ,.הרורב הכלה 'םל ותמכסהב כקעי קח לעב ןואגה תודעכ) ,הלודנבו
 = תיבל השמ מ'גה  תורעכ) 2-5 ינב לכ לש ןברו (ח"וא לע
 ! ,םידימלתל הרות ץיברהו .(םינש ייפ יסל .ותמכסהב ןגיובנלאנצאק
 =" ;דנשמב םינש יפ ורפסב אנדריהמ עשילא ט"גה ודימלת תודעכ)

 ו .תודעכ םידנכנו םיִבר םירובח רבח םג ,(םש ה"גהב ;רומורתד היפ
 0 " םלכמו  ,(םימה תכרב 'סל ותמדקהב רטרופקנארפ עטנ מ'גה ודכנ
 0 < תורודל םנ םליע תרכזמל ול, תויהל םהמ רחא ףא רואל אצי אל
 | :תרכזמו םלוע םש ול תושעל ול התלע רשא תחאב קרו ,םיאבה
 % = דמחנ רצוא כינ ונל ליחנה רשאב אוה לארשי תוצופת לכב חצנ

 [ | "שרו .דומלתה לכ לע רבח רשא תואלפנה ויתוהגהב הלוגס ינבאמ
 2. / "ואצי רשא ם'במרכו ס"שב תומוקמ הארמו םינוקתו ש"ארהו 'סותו
 | ך"באה ביל הירא ה"ימ ןואגה ברה ונב י"ע ותריטפ רחאל רואל
 , 0 " רשא | ,תועושי סוכ 'פ לעב ך"ששרהמ ןואגה ןתח ףרארפרטמ ק'קד
 / % < שילודגה םש) וינפל ומדקש םינואגה לכמ רתוי תושעל אילפה הזב

 .הנושארב םהה תוהנהה וספדנו ,(דיו" תואב א'ח א'דיח ןואגהל
 . םופדב אניוב םג כ'חאו ךאבצלוזבו םדוטשמאב כ'חאו מ"רפפב
 1%  מ"גה לש ס"שהמ והנוהש רעשה לע םש רכזנ זםלכבו יקצנאשיראה
 | ,טידפפ ק"קב מ"רו  ר'בא ליז ץ"רהמ דיסחהב אקארקמ לאומש ףסוי
 , אשבו אניוב ם'שה ירפס האלה דוע וספדנ רשאכ כ'חא םלואו
 "ןואנהמ תוהגהה םע כ'ג ופפדנ םלוכו הז וננמז דע םינוש םיסופד
 הנגשב וא ןורזב תושעל וערה דאמ המ לבא .רבד ורפח אלו ליגה

 יכ
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 המק יפוי תלילכ

2% 
 ןואגה םש תא רוע ורכז אלו לאומשמ םש רעשה ןמ וטימשה 0
 ידמ ןכ לע ,םרילוה ימו םהיבא ימ םויה עדונ אלש דע םהילע |

 םירבדב ויתודלותמ כ"נ הפ  בותכל יננהו ,ונרכזא רוכז וב ירבד
 ומשו ,םיתוש ונא וימימ רשא הזה ןואנה אוה ימ עדת ןעמל ,םירנ רצק |

 .עמשו תכסה התאו ,םיריכזמ ונא ןי --
 יששה ףלאלל תיעיברה האמה הצקל ךומס דלונ הזה ןואנה יכ

 לע לדגתנ םשו דלונ םש ,ןילהאוו לילנב רשא ץינמערק ריעב =
 ומעפל 'ה חור 'לחה רבכ ,וימולע ימיב ותויהב דועו  .םימכח י

 ינואג ייחב דוע םידקש למגוו ץיצ ץציו םידומלב קא
 הלגמ לעבו ח"בה - א"שרהמה םהו םלועה ידומע יאו

 החרז םינואגה הלא לש םשמש העקש אלש דעו ל'ז תוק
 תשלש תוכקעב ךלה אוה םגו ,הז יתמרה לאומש לש" רש
 ודיב תולעהלו דומלתה םיי ;רומוהתב טמושל הלאה םיע 1

 בר ןויעב ס"שה לכ רמל זםבימעפ ב"מ יב) אישרהמ ונברכ
 םשב רכזנכ םב 0 םב תרבדו םייקו םישה קקזו 6 |

 םינורחאהו םינושארה ירפסב םיודא םימב לול (םש םילו
 ת"ושב תספדנה הכוראה ותבושתב הזמ האר) ל'ז ח"בה לעב ו
 י"םע רתסנה תמכחב םדופב םג .לייטלו (ז"לק ןמיס הדוהי 5

 הזמ האר) ל'ז זרוקומע הלגמ לעב ונברכ  ,םינואנה וניתובר תל
 תודע יפכו ,(יבצ תרטע םשב ארקנה אלגרד אתבש 'סל ותמכס -

 ןינ םיפשזק םינואג עזגמ ותבצחמ רוקמ היה ביל הירא מינה רנב
 םירעשה אובמ 'ס ללעב אנדרוהמ אריפש ןתנ ה"ומ לודגה ןואגהל
 ספורפ סופר םבררטשמאב םפרנש ק"ב 'סמב הזמ האר) ארוד ירעש '
 תוהנהי תואסרנ יפולח, ליהזב רעשה לש ינשה דצמ ונב בתכ |

 ינקז יבא ינודא ישודחב אצמנש הממו ם'רהמו א"שרהמו לישרהמ -
 ש"רהמ ןואנה ברה יבא ינודא ןוילגב אצמנש הממו אריפש ["
 יד :
 וברו .ורומ כ"ג היה ל"ז שריה יבצ ;ריומ דיסחה לודנה ברה -

 ,"ליז ץ"רהמ יברו ירומ א'אב לאומש, דימת ומצע םתח ןכו
 הבישיב םהינפל שמש רשא םירחא םילודג םירומ כג ול ויה הז דבל

 הלעתנו הלע ולכש דודחבו הלודגה ותדי קשבו ומע 'הו .לאומש לדניו

 ח'ת ;רב השא אשנ דמחנ םלע ונדועב אוהו ,הלודנבו זר 1

 עזגמו



 יפוי תלילכ

 אלסמרפמפ אביקע 'ר קציא ה"ומ לודגה ברה אוהו םיבוטו םילודנ עזגמו
 ,(ז'לק ןמיס הדוהי תיב ךונח ת"ושב יתבושת ףיסב ומצע ירבד)
 ותשא וילע התמ ןמזה ךשמ ירחא ךא ,ילכ המשו תב ול הדליו
 (םיקסופבו םישב שודגו אלמ היה רבכ זאו) אב זאו םירוענ תשא
 סקנפב רכזנכ) קיפל ז"ת תנשב אקארק ק"ק הפ ונריעב רובכ ןוכשל
 ארקנ "יהו ןנבר ריקימו םוחר הפמ דחא ריבג ומע ןתחתהו (הפ להקה
 ףסכב ולש קסעו יתכאלמ שיע ףווצ ם'היעשי 'ר םייח יר ומשב
 םישועה םילעופ י ע כיג תישענ ותכאלמש תובוט םביגבאבו .בהזבו
 תסנכה תיב חתפ דגנו ללומ הפ ול ויה רצחו תיב סנו ,וז הכאלמב
 קרפד םיניידה פקנפב אצמנו) שילקעי 'ר קיזייא 'ר ריבגה ברה לש
 םע .םילודנה וינבו שילקעי 'ר קיזיא 'ר  ריכגהל .ויהש םירברו ןיד
 קה ול  ;דיהו (םינכש יקזנ תודא ףרוצ ם'היעשי םייח 'ר ףולאה
 "הטכ ותיבב ותוא קיזחהו השאל ותב תא ול ןתנ אוהו ותיבב רשועו

 ,הלילו םמוי הרותה תותלד לע דוקשל יונפ ובל היהי ןעמל םינש
 םש) האלפנ הדי קשב דמועמ הרות רמל םינש שמחו םיושעו

 םגו וחילצהו ולדג רשא ,םידימלתל ;ררות ץיברהו | ,(םש םילודגה
 ושא כיל הירוא ה"ומ - םיענו דמחנ רוחב ונב םג םכותבו ,יופ ושע

 רכח רשע  ךאברעיוא סחנפ מ"גה ונתחו ,הרובחבש ירא כיחא השענ

 לכ יפב ארקנ היה ודיב קיזחמה ונתוח םש לעו הרורב הכלה כ'חא
 הב וססונתה וגריעב ותבש ימי ךשמבו ס'היעשי םייח 'ר לאומש יר

 ינב לכ לע עיפוה םתרית רוא רושא ץרא ינואג תראפתלו םשל

 התיה אקארק ריעהו המלש יניגמ לעבו ט"וי 'סות לעב ומכ הלוגה

 םינואנ םג םכותבו םירפוסו םימכח האלמ ריע םתומ יוחא םג זא

 תודה ילודנ ויה םלכו זא הפ וה םיניד יתב השלשו םיקהבומ

 :הרותה ירידאו

 ןמ רחא תויהל ייחר לאומש מינה לכקתנו םימיה וכרא אל הנהו
 יתרשמ תושיגנו תייפכ י"פע תורוהלו ןודל הפד הבר אניד יב

 .יתאצמ הפד םירפוסה יסקנפבו הנידמהו הפד מ"ופה ;רדוקפב להקה

 םילודגה םיניידה וירבח ןיב ע"א םתח רשא ודי תמיתח ןיד קספ כ"ג

 הפמ עסנ זאש ק'פל ט"מת זרנשל ךומס דע ח'כת ;רנשמ הפד

 לאומש 'קה,, ח"הע דימת אבו מירפפ קיקב תונכרה אסכ לע ;רבשל
 .אוהה ןמזה לכ ךשמבו "ל'ז ץ"רהמ יברו ירומ א"אלב ץינמערקמ

 וגשי



 ומק יפוי - תלילכ

 רחאל הז רחא הזב מ"רו דייבא רותכ םירידא םינואנ השלש הפ ובשי
 היכת תרנשב דימו ,ר'כת תנש תלחתב ליז לשעה מיגה רטפנש
 תנשב רטפנו ליז שיבה ןתוח ביל הירא מ'גח הפ ואסכ לע בשי
 רטפנו חבזה תכרב' לעב רבונרייאק ש"רהמ ןואגה ךלמ וירחאו א"לת
 תלחתב רטפנו ףירח קהצי ט'גה וירחא ואסכ לע בשיו וילת תנשב
 אכלמ ןיבו ק"פל ןית תגש רע ר'בא הפ היה אל כ"חאו ,גימת תנש
 דיב שארהו  ,דיבא בר םוקמב הפ םידמוע הבר אניד יב ויה אכלמל
 תנשב רטפנו המלש יניגמ לעב ןואגהב השמ מ"גה אוהה ןמזב היח
 וירחא הנמתנו (המלש  יניגמ יכל ודכנ תמדקהב הזמ .האָר) חימת
 שלזנע 'ו השמ 'ר 'ארקנה רוש ילתפנ 'ו רֶבחה ןב השמ טינה
 תבש 'ה  ח'וא לע  הרורב הכלה 'םב הזמ האר) \ דינת תנשב רטפנו
 ר'גבש אלפומ היה ייח 'ר לאומש :ריומ ןיאגהו (נ"קס ח"לש "יס
 ,ודעלבמ ריעה ךותב ןטק יא .לודג רבד םוש השענ היה אלו זא
 עשעתשהל גנוע םהב אצמ רשא םינידה תיתכ השלש דנלמו
 ףאו םינייצמ םינואג ויה םבלכ יכ ,אתיירואד אליפלפב דימת םהמע
 היה תבש תליעו דימת תלוע 'לעב ןיאגהו) תישילש תכו הינש תכ
 ,תמיתח יתאצמו הינש תכמ היה אוהו ונריעב הפ ןייד כ"ג אוחה ןמזב
 תנשב שילופ םיבוהז םישמח ךסמ ןיד קספ לע הפ להקה סקנפב ודי
 ףסוי  היומב לאומש יקה לדינש תכמ םיניידה ןיב היהע אבו טילת

 הפ םנכשמ היה רשא רודה יראפו םילודג הברה רוע הפ זיה (ל'ז <
 תורחא תולהקב טירלו ד"באל כ'חא ולבקתנש םרטב הדועתלו הרותל
 לדנעמ הירכז מ"גה ומכ תחא הרובחב םיעושעש ומע ותא םהל ויהו
 בר הפ היהש (הפד דיבא ביל הירא ןואגהב) בטיה ראב לעב
 מ'גה = וסיגו< .זלעב קיקב ם"רו ר'באל לבקתנ כיחאו הובג ב"הבב
 ביל .הירא .ה'ומ ןואגה ןתח) רזעה ןבא לע לאימש תיב לעב "לאומש
 מייגה ןכו ק'קלו בולדיש ק'קב ריבאל כ"חא לבקתנש (ל"נה
 מ'רל .כ'חא 'לבקתנש (הפד ד"בא ליז לשעה היומ ןואגהב) לואש
 ףוסבו ,םש ריעהב דיבאל םג כ"חאו אטילד קסירב ק*קד זיולקב
 ברה ריבגה ןתח אקארקמ לאירכנ היומ ןואגהו ה ק"יקב: וימי
 לשעה ה'ומ ןואגהב) הנידמהו ;רפד מיופ רעב רכששי ה"ומ ,לודגה
 ומצעב ש"מכ) אקארק הפ עוכק ושרדמ תיב היה אוה םג רשא (לז
 שיקלע קקב ר"באל לבקתנ הפמו (אלנוד אתבש 'סל ותמכסהב

 כ'חאו



 יפוי תלילכ

 חאכ ערו ןמאנ בהוא היח אוהו הנידמהו ש"נ ק'קלו ץימ קיק ל כ"חאו
 ותמכסהב ומצעב ג"רהמ ש"מכ) ונתוחמו וראש םג י"חר לאומש מ"נהל
 וניד תיבב .דחי םתבשב אדח אתווצב כ"נ ויהו (הרורב הכלה 'סל
 אקארקב דיבא ותויהב הבזה תכיב לעב רבונדייאק ש"רהמ ;ואגה לש
 ןואנהל .לאומש תראפת 'םל 'ל"גה ג'רהמ ;רמכסהב הזמ ;ראר)

 ; (ק"שרהמ
 ףירח קחצי ה"ומ אקארק ק"קד דיבא ןיאגה ברה תריטפ ירחא הנהו

 וברו = הליגה יניע רואמ ונמזב היה אוהו ימת תנש תלחתכ
 ינבא 'ס , תמדקהב 'ע) ליז אדורב םהרבא ה"ומ עדונה ןואגה לש
 ישאר זא ומל ושקב (בקעי תלהנ 'ס םע רבוחמה הרותה לע םהוש
 הפ וירחא ראפ 0 אבי רשא םיקחרממ דחא ןואנ הדעה יגיהנמו
 לימהל אלש ינפמו ,ושאר לע תונכרה זררטע םושלו ומוקמ תואלמל
 הפד הכר אניד יב ןמ דחא :בהילע תונמל וצר אל ח'ת ןיב האנק
 ,הפ [רונכבוה אסכ לע תבשל יואר כ"ג היה םהמ דחא לכ ושא
 ונרכזש  םילודג העבראה ןמ דחאל הרטעה תתל ומיכסה אל סגו
 ומכ הפ םהיתובא אסכ לע תכשל ראמ התוא םשפנ רשא הלעמל
 שינה ויבא חכמ אב רשא ובטיה ראב לעב לדנעמ הירכז מ'גה
 , חכמ אב אוהו לאומש תיב לעב ןואגה יםיגו ,הפד ד"באה ביל .הירא
 ויבא חכמ אב רשא לואש מ'גה ןכ ומכו ל"נה ביל הירא םיגה ונתוח
 התלע אלו ויבא אסכ לע תולעל הצוו הפד ד'בא ליז לשעה ונכר
 רבו אב רשא עדונכ קיפל א"סת תנשב ןמזה ךרא ירחא קר ודיב
 יואר אוהשכ ויבאל התיהש הלודנהמ ותוחדל ןיא הרות ןיד ייפעש

 י"ע ספדנש א"מרה תיוש ףוסב תספדנה ותבושתב הזמ האר) ךכל
 הלונב :שויו העשה ינפמ החדנה יובד, םש םייסו םדוטשמאב ונּב
 גישה רככו הנזכנ תיכחמב רבד אל ןידה רקיעב) .("העושיל הפצמו
 "עו ביי 'יסב חיוא קלח | תיושב רפופ םתח לעב ןואגה הזב וילע
 ה"ע ףד הזה רפסב "רפוס םתח, לעב ןואגה ילע יתוריעהש קדרעהה

 ןקז .ותוא לש הכמ אב אוה םג רשא אקארקמ לאירבג מ'גהו (ביע
 קרפד מ"ופ רעב רכששי גייהרה ריבגה ונתוח יבא היהש לשעה מ'גה
 אקארק .תדע יגיהנמו ישאר םלועמ וגהנ אלש .ינפמ הז לכו .הדגידמהו
 ןכהל באה ןמ הפ תונבוה אסכ תא ליחנהל ?רוינומדק םינשב םג
 8 יר ןואגה תריטפ רחאל יכ הארת ןכ .ךכל יואר היהש ףא
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 שרי אל קיפל ט"נש תנשב רטפנו הפ דיבא היהש שרודניבא יר
 ןואג רככ היה אוהו וירחחא ואסכ זרא 'לדנעמ 'ר השמ מ"נה .ונב
 כ'חאו  בולדיש ק"קב טירו דיבא היה ותודליבו ויבא ייחב ףא םלוע
 זא .ולבק אקארק תדע ישארו  ,עודיכ ןזופבו גארפבו מידפפ ק'קב

 אווה םגו ל"ז חיבה לש ובר שובייפ םלושמ מ'גה תא מ'רו רי
 לאומש מייגה ונבל א'עש תנשב ותריטפ ירחא ואסכ תא שירוה אל
 ןואכה ודימלת תא הפ ורחבו אלסימערפ ק"קב מ"רו ד"בא היהש
 שירוה אל ליז ח"בה ונכר םגו וירחא תונבכרה אסכ לע תבשל חבה
 םינואגה | וינב .ינשמ דחאל קיפל ית תנשב ותריטפ ייחא ואסכ תא

 שריה יבצ לאומש ה"ומו ןישטנעח ק"קד מ'רו ד"כא .היהש בול האמ

 סות לעב ןואגה ומוקמב לכקתנו בישטניפ ק'קב מ"רו דיבא היהש
 ןואגה תריטפ ירחא זא םג ןכלו .הזב ידו עדונכ מירלו דיבאל .מ"וי
 השמ ה"ומ םסרופמה ןואגהל זרונברה בתכ הפמ יחלש 'ףירח קחצי "ר
 ונבר לש ותב ןב) אא ק"קב מ"רו "בא היהש  םהרבא ה"ומב
 ספדנש ד"וי לע השמל תראפת יס מ"'העב קגוהו (ל'ז לשעה מ'גה

 אנררוה ק"קד מ"ופ המלש היומ ריבגה ברה .י"ע ו"לקת תנשב ןילרבב
 ןילרב ק"רבא שריה יבצ מ'גה דיעהו) ,רבחמה ןואגה לש" ונב ב
 ןואגה ומא יבא יכרב לע לדגתנ לינה השמ מ"גהש םש ותמכסהב

 םירהמד הילע ריהסא והיאו : ל"ז לשעה ה"ומ .לארשי לש  ןרואמ
 השמ מ'גה לבקתנש שרופמ םש המדקהבו ,(אדומלתד .ארמ אוהש
 וירבד שאר הנהו .ק"פל 'תי'מ'א תנשב זקארק ק"קב מ"רלו דיבאל

 ףוס לבא ,אקארק ונתלהקל דיבאל השמ טיגה לבקתנש תמא
 תנשב יכ ,תמא אלל איה 'ת'מ'א תנשב הז היהמ 0 המב וירבד

 יאסכ לע בשוי ףירח קחצי מ"גה היה ןיידע ב"מת תנשב םנו אימת

 ק"חה סקנפב רכזנכ ק"פל ג"מת תרנשב הבר אנעשוהב רטסנ יכ הפ

 'ת'מ'א'ב ל"צש אוהו תחא תוא ;רפסוה י"ע רבדה ןקתל לקנו ,הפד
 םלואו .וימת תנש איהש ק"פל תמאה וא ג"מת תנשב 0 קיפל

 ונריעב דובכ ןוכשל השמ מ"גה אב אל ונתאמ המלענ הכס הזיאמ
 לוכנ תא זרזב גישהל הצו אל יכ וב רזח ילואי) הפ ידיבא תויהל
 בורק היה .אוהש ל'ז לשעה  ה"ומ ונבר ןואנהב לואש טינה ודוד
 תדע יגיהנמו ישאר ואר רשאכו (ל"נכו הפ תונברה אסכ לא רתוי
 ר"בא ברל  םהילע ?רונמל וימגו ונמג אובל השמ ששוב יכ 'אקארק

 תא



 יפוי תלילכ

 ןרהא הטמ ס"מהעב םםיטואת השמ ה"ומב ןשרר ןרהא ה"ומ ןואנה תא
 זנכשא ץראב אזיימריוו קיקב מ"רו ד"בא זא היהו ןרהא ידנב פו
 וילע לכק אוהו (ריאי תוח לעב עדונה ןזאגה דובכ ןכשמ םוקמ)
 "ז"מת תנש ףיסב אזיימריוומ עסנו | ,ןוצרבו הבהאב .תאזה הרשמה
 ליח .םע םתמחלמב :םיתפרצה ליח .י"ע םש ריעה הברחנש םרטב
 אקארק ריעה ירעשב אב אל םלואו (הפ ק"חה סקנפב רכזנכ) הריקה
 תובס י"ע רתוי ךרדב ותעיסנב בכעתנ יכ: ,קיפל ן"ת תנש עצמאב קר
 םיכרב שרד שורד םגו ,רדהו דוככ והורטע ואוב םוקמ לכבו תונוש
 ןואנהל ותכושת בתכ םשו גוובמאה ריע ךוד רבע ט'מת תנשבו
 ןמיסב םש הספדנ .איהו םהושה ןכא זר"וש לעב ץעג םוקילא ה"ומ
 ,ןוהא תיב יסל ותמכסה בתכ םשו ןילרב ריע ךרד רבע םשמו | ,ה"מ
 לאומש תיב 'סל ותמכסה בתכ - אלסערב ריע ךרד םשמ רוכעיו
 תונברה אסכ לע תבשל אקארקל אב ן"ת תנש עצמאבו זיעהבא לע
 תונמל אקארק תרע יגיהנמו ישאר וקסעתה רשא תעב הנהו ,הס
 | םימואת ןשרד ןרהא היומ ןואגהב ורחביו םיקחרממ ד"בא בר .םהילע
 הלודנה ריעה תדע יגיהנמו ישאר כ"ג אוהה תעב וקמעתה .,אקומוינמ
 ושקביו זנכשא ץראב רשא לארשי ;רלהק ישאר ןיימד טרופקנארפ
 תויהל םתדעב ראפ ןהכל אובי אב רשא םיקחרממ דחא ןואג םה םג

 היעשי ה"ומ | ןואגה לש ואסכ םוקמ תואלמל מ"ירלו דיבאל (םהל
 1 עפנ רשא הילשה. לעב ןואגהב ליטפעש ה"ומ ןואגהב ץיוורוה יולה
 | הנידמהו ןיזופ ק"קב< תונברה אסכ לע תבשל איהה תעב םתאמ
 ,עדונכ םש ריבא היהש ליז םהרבא ה"ומב קחצי טיגה ?רריטפ ירחא
 "תרע ישאר ורטגו ונמנ ל"נה יולה היעשי ה"ומ ןואגה תצע י'פעו

 'ר לאומש יר דיפחה ןואגה תא מירלו ד"באל- םהילע תונמל ט"רפפ
 םריע ירבכנ  יריקימ םיחילש וחלש םהו ,אקארקמ ס'היעשי יר םייח
 וחורשביו לינה ןואגה זריבל ואוביו םדיב תונברה בתכו אקארק ק"קל
 וםשר ';רשורקה הרעה לכ תמכסהב מ'רפפב דיבאל לבקתנ יכ
 הלחתב הצר אל ותונתונע בורמ י'חר שיר ןואגה יכ וילע רפופיו
 סנו = ,ךכל יואר :ונניא יכ ורמאב תאזה הדבכנה הרשמה וילע *לבקל
 תאמ ךא ,םקיר םיחולשה ינפ תא בישה כיע ותנקז תעל קריהש
 |[ דע הנכס וב שיש ילוחכ הפ ןואנה הלח כיחא יכ תאז התיה 'ה
 "ומצעתה היליצאו ריעה ילודגו ,ותלחמל שאונ ורמא םביאפורה יכ
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 חמק יפוי תלילכ

 ומש לע ףסוי סשה תא ול ופיפוה םגו .ידל ודעב וליחו ז'ע .דאמ
 ןילחמ דומעיו 'ד ול רוזעי םאב ותרצ תעב זא כינ .רדנ ל"ז אוהו
 עמש 'דו ,םירפפב תונבוה תא וילע לכקי זא םלוא אירב היהיו
 לכ םע הפמ עסנ דימו ,יחיו םקיו שדוקמ ורזע ול חלשו ותלפת
 היה ץ"ת תנשבו ,מידפפ ק"קל וצפח זוחמל עוסנו ךולה  ותיב ינב
 ךרד ויבעבו ,ואוב םוקמ לכב רדהו דובכ לחנ וה םגו ךודה םאב
 ןקזה ףולאה רכחש ןרהא תיב 'ם לע ותמכסה םש ןתנ אידפפ ריע
 םויב ח"הע אבו אידפפב םש םפדנש ל'ז לאומש ה"ומב ןרהא ה"ומ
 רקיה הזחמה תא תוארל אוה אלפנ רבדו .ק"פל ןיית זומת איי 'א
 תולודגה תולהק יתשל דחא ןמזבו תפיהה תעב הרק שא ?רזה
 תדע ישאר ומל ורחב רשא תעב יכ ,הלוגה תוצופת לכבש תובישחהו
 שיא דיבא ברל ןילופ תונידמ לכ לש ןילופרטמ איהש אקארק ריעה
 ורחב איהה תעב  ,אזיימריוו ק"קב דיבא היה רשא זנכשא ץראמ
 תרויב איהש ןיימד דואפקנארפ ריעה תדע ישאר בוש ומל
 דחא היה רשא ןילופ ץראמ שיא ר'בא ברל זנכשא  תונידמ 'לב-
 מ'גה יכ הוש םהינש | לרוג היה אל םלואו ,אקארק ק"ק  יניידמ
 ,ןית תנשב חספה גח םדוק ןסינ שרוחב אקארקל אב ןשרד ןרהא
 קר הפ ואסכ לע בשי אל יכ ותנש ול התלע אל ושפנ ןובאדלו
 ק"קב היהש לילגה דעול עסנ כ'חא יכ תועובש רשע השש ךרעל
 תבש םויבו לילגה ץרא יגיהנמו ינב\ לכ ופסאתנ םש יכ קינלעמח
 וזריבל םואתפ ואב ןרהא לעיו רדסל בא םחנמ 'ב תוטמ 'פ שדוק
 תוכמ והוכהו ותוא ורפאיו הקזחב ותוא וחקיו רשה = תדוקפב ליח ישנא
 הרהטבו השודקב ותמשנ האציש דע ריעה התפמ ואצי אלו תוירזכא

 ופוג תא וכילוה בא םחנמ 'ג 'א םויב ותרחמלו קינלעמח ק"קב |

 בושטניפ = ק"קבו קינלעמחב ורכקל םיארי ויה יכ .בושטניפ ק"קל
 יר ןואגה לרוג היה ןכ אל לבא ,(הפ ק"חה סקנפ) דובכ ותחונמ
 הכז יכ ול התלעו איהה תעב םידפפל אב אוה םנ יכ י"חר לאומש
 לעו הרותה לע ןנאשו טקשהב םיבר םימי ואסכ לע םש תבשל
 היה מ"דפפ ריעה ירעשב ותאיב ןמזו הנש הרשע עבראכ הדובעה
 זא .ותוא ולכקיו תוטמ תשרפב ק"פל ן"ת תנשב זומת שדוח ףופב
 והובישוהו רקיו ןושש בורב ריעה ישנא לכו הלהקה מ"ופ תוטמה ישאר
 שדוק תבש םויבו והומדקש םינואגה םוקמ תואלמל תונברה אסכ לע
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 יפוי תלילכ

 "אקארקמ דינא ןשרד ןרהא םמינהב ןידה תדמ הענפש תעב) תוטמ 'פ
 הנושארה ותשרד םש שורדיו התמבה לאומש הלע (קינלעמח ריעב
 תשרפכ זא היה שורדה תלחתהו ,תעדו םעט בוטב הדעו להק ךותב
 ןיידה כ'נ היה זא ותשרד עומשל םיאבה ךותבו .אמויד אנינעמ םירדנ
 ק'קד הכר אניד יבמ דח היהש םימואת ביל הדוהי ה"ומ לודגה ברה
 ליגה אקארק ק"קד דיכא ןשרד ןרהא 'ר ןואגה ןב אוהו ,מ"דפפ
 ל"ז ןואכה ויבאל השענ רשא הערה לכמ זא המואמ עדי אל אוהו)
 ריעב םירזכא ליחמ זא חצינ יכ העשה התואבו תבש ותואב
 'סה תא םיפדה רשאכו ,(השרדה תא עומשל אב ןכ לעו ,קינלעמח
 "חת, 'פ ףיסב םש ונל איבה ליזו ןואנה ויבאמ הרותה לע ןרהא ידגב
 ןיאגה שידק הפמ עמשש המ אוהה שורדה ןמ םימעטמ טעמ הרש
 נאש .ליאוהו, :םש ליזו םש ד"באל לבקתנש תעב יייחר ש"רהומ

 ונינודא שורק ה הפמ יתעמשש המ" ריכזא חתפיד ץינע ותואב קסוע
 לאומש .ףסוי  היימכ .ונתלהקד טירו ד"בא .לידגה .רואמה וניברו ונרומ
 קיפל ןית תנשב תוטמ תשרפב הפ שרד רשא ל'צז היעשי .םייה 'ר
 "תנשב ל'צו תועט אוהו ם'מת תנשב םפדנ םשו) ןושארה שורדב
 בתכ<אוהה םויב יכ א'דפפ ריעב ךרדה םָאב 0 ע ןואנה היה ןית
 ךוד זא עפונ אוהש ותמכסהב םש ךכזו ןרהא תיב 'ס לעבל ותמכסה
 הנהו (םש דיבאל לבקתנש מ"רפפ ק"קל וצפח זוחמל רדאד פ"פ ריע
 "דאי ךיאו לורג ל םג היה קירצ סחנפש ירהא לינה ןואגה השקה
 המאו חתפיל ךליל הצר אלש וי'ח ותואג ליבשב 8 תהא שפנ
 אוה רדנה להקל ח"תל הכ ה'כקה ;תנש המ יכ ,רבדב ןוכנ םעמ

 ה'ע לכש ןפואב ץראה םעה לע לשומו ןודא אוה חיתהש ליבשב
 'ומדנ ול ריתהל ח"תה דיב חכ שי ןכלו חיתה תחת ףופכ תויהל ךירצ
 לושמי אוהו רטאנש ומכ ותשא לע לשומו ןודא אוהש לעבה ומכ
 על חיתכ ןכ ומכ ,הרדנ רפהל ודיב חכ שי הלשממה  הזבו הב
 לש ותונדא וילע לכקמ היעה םא חנית אה ז'יפל אצמנו ,ץראה
 ,ץראה םע םא ןכ אל ,ורדנ ול ריתהל ח"תה לכוי ריפש זא ח'תה
 ולה ללכו ללכ ח"תה לש ותונדא וילע לבקמ וניאו ח"תהל הזבמ
 ָהִח ,ורדנ תא ה"על ריתהל ודיב דוע ןיאו ח'תה לש וחכ קספ זא
 ינא םא ,ובלב רמאש התפיל ךליל הצר אלש סחנפ לש םעטה אוה

 = /היתהל ידיכ חכה היהי אל בוש זא חתפיל ךליל ימצע תא ליפש
 ול



 לא יי ו

 טמק יפוי תלילכ

 ךיראהש ש"יעיו ל"כע ,םימש םשל ותנוכ התיה כ'או ,ורדנ תא ול
 המכ כ'ג שרפל ל"נה ןואגה שודק הפמ עמששש המ דוע איבהל
 םנו םק 2 םוקמה הפ ןיאו ,תרכזנה המדקה י'פע לכשב םירמאמ
 יתיאר ןעי תאז יתישע םלואו ,קיתעהל חרומל ילע היה טעמה הז
 בור יכ סופדב אב רשאמ דאמ םימעמ המה הזה ןואגה ישודח יכ
 קו סופדב אב אל ורשעמלו הכלהל וילאושל בישה רשא ויתובושת |

 וישודיח בורמו לז"לק ןמיס הדיהי תיב ךונח ת"ושב תחא הבושת
 רבד קו סופדב אב / םידימלתה דדחל 'פותו הכלהב שדח רשא

 יפ ורפסב אנררוהמ עשילא מ"גה ודימלת ומשב איבה רשאמ ךחא
 םיברב שרד רשא ויתישרד בורמו ,םש ה"גהב ה"פ הנשמב םינש
 ,םש ןרהא ידנב 'סב אב רשא טעמה הז קר םפדנ אל הדגא ירבדב

 :547- 5-לע לבקתמו דאמ דמחנו רקי אוה ותומצעב רבדה םגו

 אל םש םג מ'דפפב ואסכ לע י"חר שירהומ ןואנה בשי ךשאפוי

 דימעהל דאמ ץמאתהו ,הרותה ;רק םמורלמ טקש אלו חנ
 נחלש ילכואמ כ'ג ויה םהמ םיברו ,ותנקזב םג הברה .םירימלת

 רשא אנדויה ק'קד דיבאר עשילא מיגה ודיטלת  כיג היה םכותבו
 השמ מ"גה שימכ לינה ןואנה לש ותיבב לדגתנו ודי לע םימ קצי
 התמרה ותכישי דבלטו ,םש םינש יפ 'סל ותמכסהב ביק תיבל
 הדמע ושא תרוהא הבישי כ"ג םש התיה מ"דפפב אוה גהנ רשא
 ךיששרהמ ארקנה לאומש היומ לודגה ןכותה ןואגה לגד תחת זא
 טיר זא היה אוהו ןיקזזנ רדס לע תועישי סוכ םימהעב ןהכֶה ןיטאש
 םירפיס תאנקו ,עדונכ טאטשמראד תנידמד ר'בא םגו םש זיולקב
 ןמזה ךשמבו ,ליח לא ליחמ םידימלתה וכלה יכ הישותו המכח הברות
 הרוהי מ'גה יכ ך"ששרהמ ןואנה םע י'חר ש"רהמ דייבאה ןואנה ןתחתה
 השאל ך"ששרהמ ןואנה תב תא ול חקל ד'באה ןואגה ןב ביל הירא
 רוד הרות ישפותו םיקידצ םלוכ םודכצ םינינ םינב ולשלתשנ םהמו
 הז דבלמו .ונירבד ףוסב האלהל הארת רשאכ הזה םויח דע רוד רחא
 ץעויו בל בידנ םנ ,ריבכ קידצו שודק שיא כ'ג י'חר ש"ר ןואגה היה
 בש אל ויפמ אצי רשא רבד לכו וותצעב לאש רשא לכל ןמאנ
 יכ הרקמה הרק מ"דפפל :ואוב תלחתב דימו .ןמזה תפומל יהיו םקיר

 ק"קל ךומס ץילדוש ק'קמ דיסח הדוהי 'ר לכוקמה ברה םש ךרד רבע =
 זא ומלמנ רשא השעמ ישנאו םידיסח םינבר הזיא ומע ותאו אנדרוה

 הנירממ 20 ביח יפוי תלילכ



 יפוי תלילכ

 םתעיסנ תילכתו איהה תעב םש היה רשא קיצמח תמחמ ןילופ תנידממ
 יפ תא ולאשו ק"הע םילשוריב יבצה ץראב םתבישי עובקל התיה
 םיכלוה םה רשא ךררב וחילצי םאו הזב ותצע םהל דיגהל ל"ז ןואנה
 םהינפל בומ רתויש םכח תצע ותצע םהל בישהו ,םכרד 'ד 7 יב
 םהב דיעה דעהו 'ד תא ודבעוו זנכשא ץראב םש םתבישי ועבקיש
 ."חלצת אל איהו, םהל רמאו (םסומכה םעטמ) המילשורי ולעי אל יכ
 ןואגה םיקלאה שיא רבדכ םש וחילצה אלו ולוקל ועמש אל םהו
 םתויהב םימי 'נ רחאלו םהב העננ 'ד די המלשורי םאובב רימו .ליינה
 וכלה ולש הרוכחה ןמ םגו ,וימע לא ריפח הדוהי 'ו ףסאנ המש
 יכ חונמ ואצמ אל םה םג םיקנאנו םיחנאנ םיראשנהו םמלועל םיבר
 תואובת 'פ ףוסב ייע) היחמו ןוזמ ילב לכ רסוחבו םוריעב םש וראשנ
 יל רפיסו (ק"הע םילשורי יריקימ ץראווש ףסוי 'ר םכחה ברהל ץראה
 הבר אניד יכב ןירב דהי ונזרבשב ןהבא רבו ןיירוא רב הפמ דחא בר

 ךיששרהמ ןואנה ידכנמ אוה יכ יל :רטא םיחישה דחא ךותבו הפ
 שקיב תחא םעפ יכ ,ליז ןואנה ויבא יפמ עמשש המ דעו עדויו ליז
 היה רשא ךיששרהמ ןואנה ונתוחמ תאמ י"חר ש"רהמ דיכאה ןואנה
 הנוכתה תמכחב םיללכ .הזיא ול רופמיש (5 לודנ ןכותל כ"ג עדונ
 ' ןל בישהו ,תאזה הראופמ המכח ונממ דומלל דאמ הקשח ושפנ יכ
 ןואנהש יאנתב ךא הציפה שפנב וז המכח ומע דומליש ךיששרהמ
 רתוי ודבל אוה קר הב הכזש הראופמה המכחה ןמ ומע םג דומלי ריבא

 םקיר בושי אל ויפמ אצי רשא הגה לבו רמוא לכ יכ איהו ,םלוכ
 בישה זיעו ,םיקלאה רבדב שיא לאשי רשאכ םוקת םלועל ותצע םגו
 ינא רשאכו 'ד תארי איה ,וז המכה תישאר, ליהזב דיבאה ןואגה ול
 כוטה 'ד ןכ ,םימשבש יבא ןיצר תושעל רךימת קקותשמו חמשו שש
 "רימ אל ותו ,םתולאשמ לכ אלמיו השעי ויארי ןוצר ש"תי אוה םג
 םלהנלו םלדגל םימותיל בא כ"נ היה י"חו שירהמ ןואגה ברה .כיע
 .ןיעב טיבה הנענ שפנ לכ לעו (מ"רפפב ק"חה סקנפ) הלמשו םחלב
 . היה םדא לכ סע ביטיהל ובל בוטו ותקדצ לדוג םע םג הלמחו הנינח

 בינ

 ופנזפכ ק"קמ | ןקנוסי  סיומ .לודגס סכסס כרס וילע ליעס לסלכ (6
 דימ .וינפ לכקל סכז 056 םדוחס םודיק יס לע 5סלשיכ סעוש  וכפסל וסמדקסכ

 :ליז ל6ומסד סיספנ םכ דכ .סימי זיפ מ"דפפל ופוככ



 ןק יפוי  תלילכ

 דומעלו רדג רודגל םירובגב ץימא בל חיה ובלו יאמדק יפוקתמ כ'נ
 יכ הארת ןכ .םדא סושל םינפ אשנ אלו הלוע ישוע ינפב ץרפב
 ןינעב וימיב השענ רשא הלשכמה לדוג ותוארב ושפנ המגע רשאכ
 ;רניאש תילטב םישבלתמה םינוש םירכחממ םישדח םירפס תספדה
 הנממ לוכאל םודרק הרותה ןמ םישועו םוקמל םוקממ םירדהמו םהלש
 לע ורזג  רבכו ,בר ןוה 'ףיפאל קו םתנוכ לכו העיגי ילבו למע ילב
 אלש תוצרא 'ד ינואג לש דעוב ןילופ תונידמב רומח םרחב הז
 לע רזע תלחנ 'סב הזמ רכזנו) .בוצק ןמז ךשמב רפס םוש םיפדהל
 תלחנ 'סבו ה"מת תנשב בולסרעי דעו לש םינואגה תומכסהב הרותה
 יסב ןכו ז"'מת תנשב בולסרעיב רעוה ינואג תומכסהב הרותה לע םייח
 הרורב הכלה .סבו ,ן"ת תנשב ייחר שירהמ ןואגה תמכסהב ןרהא תיב
 אקארק קיקד ד"כא ביל הדוהי הירא היומ ןואנה תמכסהב חיוא לע

 זא ורכע רשא תוקיצמהו תורצה בורמ ןמזה ךשמב ךא ,(ו"נת תנשב
 ,םדקמכ תאזה הריזגב דומעל חכ ורצע אל ןילופ תונידמב םהילע
 תחפסמה התשפ יכ הארו מידפפב י"חר ש"רהמ ןואגה תבשב ןכלו
 'םל ותמכסחב בתכו .הז לע דאמ רמרמתה זנכשא ץראב םג תאוה
 אדרויפב ספדנ) אקארק ק"קד ןשרד לאמכארק םייח מייגהל םייח רוא
 םייודינה לכב רוזגל רבדה רשיו ןוכנש ביִציו תמא, ליהזב (וינת תנשב
 םיקסופ לע ןהו הרותה תושרד לע ןה רפס םוש סיפדהל אלש תותמשו
 ןירדהמ ןמ ןירדהמו ןירדהמ וברתנ יכ ןעי םינש הרשע ךשמ 0

 הרותה םישועש קר םימש םשל אלש םירפס םירכחמו ץראב טושל
 ךירחי אלש 0 יואר ןכב .ץראה בבסלו הנממ \ לוכאל 'םוררק
 םיחב ילע 'ד רחגי םאו המכסה םהל ןתיל אלשו הדיצ הימו
 םוש זנכשא תונידמב פיכע ספדוי אלש גישהל נ'לב הארא יזא

 דע רבכ וספדנש םירפסב ונל יד יכ םימש םשל אלש רבחתנש רפס
 ןואגה טקש אלו חנ אל יכ השע ןכ רמא רשאכו ,ליכע "הזה םויה
 סיפדהל אלש, זנכשא ילודגו יטכח לכ ףוריצב ןקתו רזנש דע ליז
 קררורב הכלה 'סל ותמכסהב ראובמכ םינש המכ ךשמב רפס םוש
 זראר) ןורחא ןמזב םנ זנכשא ץראב וז הריזגב ודמעו ,גיסת תנשב
 רגייג ןמלז המלש היומ ברהל הרותה לע המלש םרכ 'ם תמדקהב הזמ

 : מירפפ ק"קד ןייד
 חשע רשא ויתוהגה רבלמ י'חר שיירהמ ןואגה יכ ונוכז רבככ ּהָנָהְו

 לע



 יפוי תלילכ

 ₪4( לאומש . ףסוי לארשי  היומ םסרופמה :טירו דיבא היפ ה'ע י"ג וגירוד תַפּומ וניברו ןנירהס רטפנ ד'סת תנש וילסכ חר ק"שע ו"או 'םויפ, הלאה םירבדכ בותכ יתאצמ ויטק ןמיפ ביע ב'ע ףדב םשו רודו .רוד תונשמ מידפפב םירטפנה לכ םימשרנ םש רשא ןשונ ןשי ק"חה ' םקנפ תא םשר ט'ופ םייפסאהררינ :(ץטינב :ה"ומ ריככה ףץרחה -יי יל " ןארהו  ;ותריטפ םוי םכ היה יתס 2 תעדל ישפנ התלכ יב םהל < יתרמא מירפפל אקארקמ לכקתנש ךיא םירכד ילוגלג לכ ןמו י'חר ש"רהמ ןואנה תודוא ךגרל ונאב רשאכו רזעה ימכחו ילודג לכ סע םש עשעתשמ יתייה ,הנשו הנש לכב מ"ידפפ יבשויל ינש םירופ גח אוהש רדא 'ָך להקיו 'ב םויבו ףרוחה יש ףוסב ר'לרת תנשב םידפס ריע ךרד ירבע ידמ יבל לא יתמש ותריטפ םוי >'ג תערל קקותשמ יתייה רשאכו .םש מ"רפפב ומוקמ תואלמל ך'נרהמ ןואגה תא ולבקו לאומשר הישפנ חנ רבכד הינימ עמשו ליכע ,תכלממ תרבגו םירפוס לשו םימכח לש הלודנ ריע מ"דפפ ק'ק לע שארל לבקתנש יל דניה םדומשמא הפ יתויהב ר'סת תנש חיר םויהו לוג ןילופ תונידמו ןיזופ קיקב כיחאו .אניירקוא פילג לכ לעו הארטסוא ק'ק לע ףפיח ודובכ היה םינפלמ רשא ןהכה ילתפנ ה"ומ ןואגה יפמ יתעמש ן-י בתכ ג'ק ףד םיפצו תגוע סוטנוקכ רפסה םינפב םשו ג'סת ןסינ הי .םוימ י"חר יישר ןואגהמ המכסה םג אצמנ םכותבו ,אוהה ןמזה ינואג תומכסהב ר"סת תנשב םדרטשמאב ספדנה םירפוס קבא רפסב יתאצמ םירפסב יתוניב רשאכ יכ קיפל ר"סת תנש תלחתב היהש יתבשח .ל'ז ןואנה לש ותריטפ ןמזו ,הזה םויה דע וידכנו וינינו וינב ךיב ותריטפ רחאל םיכותככ םלוכ .וראשנ וירוביח ראשו ,השע ןכו (ךיוי תואב א"ח םילודנה םש) ויתוהגה פיע שדחמ ס'שה סיפדהל ותוא הוצו ך'ששלהמ ןואגה ןתה ביל הירא מגה ונבל ארק לאומשד יישפנ חנ רכ ותרימפ םדוק ךא ,םלוע  רואל .םא'צהלו םסיפדהל בל תש אל .ותונתונע לדונמו .('א ייסב הקרצ ליעמ תיושב תספדנה הרב א'רהמ תכושתב | הזמ האר) ותבישהל שח היה ל'ז :דורב םהרבא ה"ומ עדונה ןואגה םגי ,ותארוה פ'ע ןידלו ,ותרות מכחל םיקקותשמ ויה םלוכ רשא ונמז ימכחו ינואגל בישה רשא ובושתו םכיקפפ  םג םירמחנו םירק םירוביח המכ כ'ג רבחו ,ינומיימבו "שב תומוקמ זרארמו םינוקתו ש"ארהו 'סותו י"שר דומלתה לכ לע
 מ"רו



 אנק יפוי תלילכ

 לאמשמ תינופצ המוחל ךומס ןימלע תיב עצמאב רבקנו ,וגתליהקד מירו
 םויבו ,רשיר בקעי ףסוי ה"ומ גלפומה ינרותה תבצמ דמוע מיבה שאר
 ויזד .םויה תוצה רחאלו ןתמו אשמב ןץטעממ ונתליהק ינב ויה ל"נה
 ותומב ול ושע לודג דובכו ,ח"ת ינפב דעומ ןיאש ינפמ וילע םידופסמ
 תעשבש רחאמו ,הטמה לצא םיכלוהו םיאשונ ויה השודקה .אתורבח לכו
 ותוא ונכי אלש הוצ ינפב םגו ,םש םידמועה לכ ינפב רמא ותדימש
 ,ידימ אל ותו םימותי לדגמו הרות לעב היהש קרו דיסחו ןואנ םשב
 ףרה ךאלמל רמאי 'דו  דיפחו ןואנ ראות וילע יתבתכ אל ןכ לע
 עבשו ןקז וימע לא ףסאיו לאומש עוניו .כ"ע "חצנל- תומה עלבו ךא
 ואב עיפוה -שא ירחא הנש םיעברא :ילשרש" תא טפש אוהו ,םימי

 םינש ששו םירשע בשי ותדלומ ריע ץינמערקב ופרוח ימיב דתדות
 בשי םינש הושע עבראכו אקארק קיק הפ הבר אניד יב ןידמ לע \
 ץינמערק ריעה ,רובכ ותחונמ םשו מ"רפפ קיקב מירו דיבא ץדמ לע"

 טרופקנארפ הרמא הל אנ יוא ,היעושעש הלדיג אקארק ריעהו ,הדליו הרה
 :התדמח ילכ הדבא יכ ןיימד

 לודנ ןכ וירהא חינה יכ התימ וב הרמאנ אל קידצ ותואב הנהו
 ק"קב מירו ר"בא היהש ביל הירא מ"גה אוהו המכחכו הרותב =

 רכדגו ונירבד ךשמה ךותב הלעמל ותוא ונרכז רבכ רש ףראדסרמאמ
 ירודה ילודג ויה ויתונב יחקול וינתח ינש םגו ,האלהל םג תצק דנממ |
 ןואגה ונתוח םע אדח אתווצב היהש ןרהא היומ לודגה ברה אוה דחאה <

 'ם ט'העב ךאברעיוא סחנפ ה"ומ אנה אוה ינשהו מ'דפפ ק'קצי
 ךותב הלעמל ונרכז ותוא םנ ישא ח"וא עיש לע הרורב %
 ברה לש וגנב היה הזה ןואגה הנה .טעמ הפ םנ ונממ רבדנו  ,וניהבצ |

 דניקסיז ם"רהמ) ןילבול = ק"קמ שילגמ .שריה יר ףלאוו | ןועמש היומ
 םימיל ריעצ ונדועב אוהו (הרורב הכלה "סל ותמכסהב ןילבול ק"דבאה
 הלעתנו הלע הז רובעבו פ"עב םירוט העבראבו אדומלת אלוכב יקבי הו

 ץימדוקה תרכמ הפד לודגה ןיד תיבמ דחא  תויהל אוה םנג
 םינברה ןיב .םותחה לע אב אוהו ד"כא בר םוקמב רימת סימה

 םייח ריקמ 'ס לע ה'גת תנשב ימיבסהש הפד הבר אניד יב 'תינואנה
 אבלמל אכלמ ןיב זא ייהו) ,אקארק ק"קד קשרד לאמכארק םייח" מינהל

 ריעב ן'ת תנשב אקארקמ ד'באח ןשרד ןרהא מ"נח חצרנש רהאל יב 4
 הירא מ"גה אב זאש ו"נת תנש עצמא רע ריבא הפ היה אל קינלעמה =
 הדוהי 7%

"8 

4% 



 יפוי תלילכ

 ראובמכ הפ תונברה .אסכ לע תבשל חייבה ונבר לש ונב ןב ביל הדוהי
 " כינ יתאצמ הפד םירפוסה סקנפבו (םש הרורב הכלה 'סל ותמכסהב
 הפד לודגה דיב יפמ ואציש םיניד יקספ לע םימעפ הברה םותח ומש
 השמ היומ ףירחח ןואגה ןיבו וניב תוביר ירבד הפ ורבג םדוק ןמזבו
 היהש .המב אקארק קיקד דיבאר שלזנע 'ר השמ 'ר ארקנ היהש רוש
 םיריכנה יתכב דעומה לוחב ריש ילכב ןגנל אנד תמדקמ הפ גוהנ
 אוהש ארוסיאכ רוסאל רוש םירהמ ןואנה הצרו ט"וי תחמש םושמ הפד
 סחנפ טינח םא יכ ריעה ילודגו ימכח לכמ ודננל דמע אלו הכאלמ
 ירש מ"וי ךרווצל אוהש לכד ורמאב ןננל ריתה ל'ז אוהש ודבל
 ספדנשכ כיחאו ,ירשד חימשל ןגנל מ"הוהל ךירצש המ כישכו מ"הוחב

 'הב אייגמה ירבדב ול ןוא אצמ כ"נת תנשב ח"וא ע"ש לע םיניגמה
 " ;רבש 'הב הרורב הכלה 'סב הז לכמ הארו) ד"קס ח"לש ןמיס תבש
 "קלה לכ לע .םירוביח 'ד ל'ז סחנפ מ"גה רבחו ,(ג'קס הילש "יס
 "םינושארה םיקסיפכ ,םירידא םימב ללצו ,םירוט העבראמ ע"שה
 [םינידו תוקוספ תוכלה ררבל ,םירואל המולעת איצוהל ,םינורחאהו
 ,םירשי יכרדל עירכה םינידב םיקלוהמ םיקסופהש תוטוקמבו ,םירורב
 הרורב הכלה ול האנה ומשו ,םירה רצוי תרזעב השעמל הכלה קוספל
 םירבדכו (חינת תנשב םש.ותמכסהב ןילבול ק"דבא דניקפיז םירהמ ןושל)
 אקארק ק"דבא ביל  הדוהי. הירא מ'גה ונתוחמ וילע כ"ג בתכ 6
 ינואנ לכ םש ורפס לע ומיכסה ןכו ,("גת תנשב םש ותמכסהב)
 נארפ ק"קד ט"ו אדורב םכהרבא מ"גה בזרמו םינייוצמה אוהה רודה
 ןואגה יסינ ירת ינהו ,הנידמהו א"פד ד'בא אקארקמ לאירכג מ"נהו
 רידאה ןואגח ונתוח םלוכ לעו ,בקעי קח לעב ןואנהו הבר הילא לעב
 שיש סש ותמכסהב וילע דיעה אוהו מ"רפפ ק"קד ד'באה י"חר ש"רהמ
 התלע אל הזה חבשה לכ ירהאו ,םינושארה ןמ דחאכ ףירח בל ול
 רבדהו ןמזה תריגב תמחמ יכ עשה ןמ רחא קלח לע ףא םיפדהל ודיב
 איבהל- ודיב קפיס היה אלו וידי ולשרתנ אקארקב הפ זא היהש ל"ר
 ךאכרעיוא לאיחי ה"ומ לודנה ברה ודיטלתו ונב ש"מכ דיהיבל ורפס
 יכ ,זנכשא ץראל עסנו אקארק ריעה תא בזע בושו ,םש ותמדקהב
 תונוש תוביסמ ךא יט"דפפ ק"ק ד'בא ןואגה ונתוח תיבל אובל ףסכנ
 הנידממו ריעל ריעמ עוסנו ךולה ,םינש הזיא ךרדה םאב המהמתה

 ומשל דוככ ונתנו ומע ועשעתשה זנכשא ץרא ילודג לכו הנידמל
 תנשבו



 בנק יפוי תלילכ
 ו

 , ו

 יפכו ורפס לע ותמכסה ונממ חקל זאו ונתוח תיבב היה "סת תש |

 עסנ קר אקארקל דוע ויבא בש אל םש ותמדקהב ונכ ירבדמ הארנה ן
 ו

 תבשל חונמ אצמ םש יכ ותויטפ םוי דע םש ראשנו :אניוו מיעל <
 קחצי ה"ומ בידנהו ריבגה לש ושרדמ תיבב הדובעה לעו הרזתה לע
 ףירחה ברה ונתח םע דומלל םש ותוא קיזחה רשא רעמייהנפפוא

 ונתנ םבהו ךאברעיוא *רהמ לש יתדוד ןב היהש ףסוי ה"ומ ריבנה
 הרורב הכלה רפסה רואל איצוהל רבחמה ןב ךאברעיוא י"רהמ דיל ףסב
 ,קיפל ו"עת תנשב ףראדשרמלהיווב 0 חרט אוהו וח"וא ע'ש לע |

 מ"עב ושררמ תיבב ןיסרינב דורמ היה סחנפ היומ ןואגה ויבא  יכ עי
 תודע הבגוהש תחא הניגע קסעב ותבושת כינ בתכ םשו םש אעיוו
 ותבושת חלשיו קיפל חיעת תנשב ש"נ קיקד הבר אניד יבב הילע .
 ב'ח תוריאמ םינפ ת"ושב הספדנ איהו טאטשנעזייא ם"רהמ .ןואנהל 1

 ותבושת לע בישה רשא םירהמ תבושת כ"ג םפדנ םשו ,זימ ןמיש
 :הזב ידו  ,שיועי לודג דובכבו הבהאב

 ביל הירא ה"ומ ןואגה ברה ןמ םג טעמ רבדל בישנ בוש תעשו
 יב הלעמל ונרכז רבכו ,ייחר שירהמ ןואגה לש ודימלתו ונב

 כ"ג חרט אוהו ,תועישי סוכ 'ם לעב ךיששרהמ ןואנה ןתה היה אוה
 הארמו םינוקיתו תוהנה סע םישה ירפס רואל איצוהל ודואמבו ושפנב *

 םדוק ויבא ול הוצ ןכ יכ ,םיברה תוכזל לז ןואגה ויבאמ .תומוקמ
 כ"ג ךלה הזה ןואגנה ברה יכ אוה ונממ רוע ונל עדונה ןמו ותויטפ

 מ"רו ד"בא ותויהב םיברב הרות ץיכרה  ,ויכרד לכב ויבא  תומקעב |
 םיקספו םישודיח כיג בותכלמ ודי חינה אל םגו ,ףיאדסרמאמ ק"קב
 ,הרעשה לא עלוק יקבו ףירח היה יכ ,הרותה תועצקמ לכב תובושתו
 םיפדהל וירוביח לע ובל תש אל יכ ,וינעו דיסח ויבא ומכ והומכ םנו
 וניכז אלו  ,םינברה וינב י*ת םיבותכב םלוכ וראשנו ,הרואל םאיצוחל
 ןואגהל תואיקמ 'הב בתכ רשא תחא הבושת קר סופדב ונממ תוארל

 בישה ם"יהמ ןואגהו ,ביפק ןמיס ביח תוריאמ םינפ קעב ש"א םירהמ
 האלפנ המכחב קיסמו ןיתמ ,האליע יבד הירא ,לודג דובכב םש ול |

 מינה הנהו .,כ'ע ,ורנ ביל הירא היומ דובכ 'וכו ברה ידידי יבוהא ה"ה
 היה ןושארה ,המכחכו הרותב םילודג םינב ינש וירחא חינה ביל הירא
 מירו דיבא ואפכ לע כשיו ויבא םוקמ אלמ רשא עטנ ןתנ מינה
 לאומש 'ר לכ ינפב ארקנ היהש % מש מגה היה ינשהו ,דימ קיקב <
 רעטרופקנארפ +



 ב 7 0 ו 0.

 יפוי תלילכ

 רעטריפקנארפ עטנ ןתנ ה"ומ ג"הואמה כ"ה יבא .אוהו רעטרופקנארפ
 םינואג ה ויתיבא לש םירוכיחה לכ ול הלחנל לפנ רשא סוידעה ק'קמ
 < םפזוי 'ר לכימ היומ ןואנהמ םימה תכרב רפס םג םהמעו םירכזנה ליז
 " רביחו ז"עהא ע"שב םפדנה "צקה:ןיטינ רדס לעב אקארק ק"קד ןזיד
 'אב אלו םיבותכב ראשנו רצקה "ןיטינ רדס ראבל ךורא רואיב כ"ג
 ףוסב רבוחמ אצמנו .ודי בתכב י"ח  שירהמ ןואנה קיתעה סופדב
 עמנ ןתנ ה"ומ ג"הואמה ברה תעדב היהו וב דמלש זיעהא עישה
 םש ,הטדקהבו םימה תכרב םשב ול וארקו ל"והל לינה רעטרופקנארפ
 בתכ וירכד ףוסכו הזה רפפה ודיל אבש ךיא םירבד ילונלג לכ .רפסי
 םינואנה ויתובאמ םישודיח תצק סיפדהל כ"ג ותעדב הלע הז דבלמ יכ
 ןתנ טינה וינבטו ביל הירא מ"גה זנכמו ייחר ש"רהמ ןואגהמ ליז
 :תצקמ םיכע דחא לכמ רעטריפקנארפ לאומש ט"גהו דימ ק"רבא עטנ
 תובא ישודיח םשב רפסה םש יארקו םלוע ןורכזל םהל היהיש ןעמל
 ומה וטמז קיפח אל הרות בהוא לכ בל הבחרל םלואו ןתנ יברד
 ויהחא .רמעו ,ודיב התלע אל הזו ומלועל ךלהו העשה ול הפרטנ יכ
 ק"ק יבשותמ רעטרופקנארפ לדנעמ םחנמ היומ גלפומה םלשה ונב
 . איוו םופדב וננמזב םיפרחו אניוו מיע יבשותמ אוה תעכו גרובסערפ
 ספזוי 'ר לכימ 'ר ןואנהמ םימה תכרב רפסה ק"פל תכוב תנשב םש
 םישודיח ללוכה ןתנ יברד תובא ישודיח 'פה תא לבא אקארקמ
 לואל איצוה אל ייחר שר'המ ןואגהמ טרפבו ל'ז םינואנה ויתובאמ
 [ = וננמזב וררועתיו ןתי ימו .הזה םויה דע ודי תחת םיבותכב וגדוע אוהו
 וכמתיו יטש יבשוחו 'ד יארי י"כחאמ בל  ירוהט םיבידנו | םידיגנ הז
 \  ןעמל לינה רעטרופקנארפ ם"רהמ גלפומה ינברה ידי תא םקרצ ןימיב
 ןואגה ירוביח ראש םע "רד תובא ישודיח 'פח רואל איצוהל לכו
 המלש ייהת םתרוכשמו ,םימלש ןכו םיבר | תוכזל ליצז י"חר ש"רהמ

 :דעל דומעת םתקרצו םתיכב רשועו ןוה ,יד תאמ
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